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إن اختالف آرائنا ال ينشأ  "

عن كون بعضنا أعقل من 

بعض، بل ينشأ عن كوننا 

نوجه أفكارنا في طرق 

مختلفة وال نطالع األشياء 

 "ذاتها
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 مقدمة:

يعتبر البحث العلمي، والسعي وراء اكتساب المعاارف مان أع ال الوساائل      

للرقي الفكري والمادي لألمل والشعوب، وعلى قدر اإلنفاق عليه تكون العائدة 

النفعية على المجتماع ورقياه، ولال يعاد هنااى أدناى شاى لاي أن البحاث العلماي 

الوحياد لتقادل الشاعوب وحال المشاكتت التاي تعااني منهاا هو الطريق األمثال و

 البشرية لي شتى المجاالت.

والذي يميز البحث األكاديمي هو اعتماده على مناهج البحث العلماي التاي      

تتميااز بالدقااة و العقتنيااة والتن اايل المنطقااى، واالبتعاااد عاان تلااى العشااوائية 

اصاة باه والمناسابة لطبيعاة وغموض الهدف، ولكل علال مناهجاه وتقنياتاه الخ

أهداله، كما أن هناى مناهج كمية ونوعية، وأخار  ن رياة وعملياة، ولاي كال 

أعمالناا األكاديمياة نحاتكل  لاى المنهجياة، منهجياة البحاث الوثاائقي، ومنهجياة 

التفكياار والمناقشاااة، وتساايير الحاااوار، ومنهجيااة االتصاااال والتفاااوض، كلهاااا 

قتني، هذا ما يجعال المنهجياة ال غناى عنهاا تهدف  لى لكرة الن ال والعمل الع

 .لي كل التخصصات العلمية

صاارع عاالل الطبيعيااات )بيفااون( لاوال:  ن المعرلااة قاوة  ولكاان أيااة ى للاذ     

معرلة بقصدها   نها المعرلة التي استمدت قوتها من تو يفها لمنااهج البحاث 

ر اإلمكانياات العلمي  لأخذت بها المجتمعات آنذاى، لتصيب نصايبها مان تساخي

الطبيعياة والبشارية بعاد أن حللات ولساارت ولهمات، مان قبال صافونها، بعضااا 

من ال واهر الطبيعية والوقائع االجتماعياة والثقالياة  لقادرت لنفساها سايطرة 

علااى مااا دونهااا ماان المجتمعااات، هااذا الاادون لااي امتتكااه للقااوة، حينهااا لااارق 
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جاااة وأسااالوبا ، و مرجاااع المعرلاااة العلمياااة، والزمنهاااا تلاااى المجتمعاااات منها

 .ووسيلة، مكنتها من  دارة مشكتتها، ولتحقيق تقدمها وسيطرتها

وهااذا الكتاااب يقاادل عماات أصاايت يختلااف  لااى حااد بعيااد عاان كثياار ماان كتااب      

المنهجية لي العلول االجتماعية، لهو عمل تقني يتميز بالدقة والتناوع، يجياب 

قااادل أسااااليب عملياااة ساااهلة عااان كثيااار مااان انشاااناالت البااااحثين والطلباااة، وي

 التطبيق، وأمثلة تطبيقية تتماشى مع متطلبات البحث المنهجي.

( لصات ، يتنااول الفصال األول منااهج البحاث 14ويتألف هذا الكتاب مان )     

العلمي من حيث الماهية والتعريف. لي حين يتناول الفصل الثاني أدوات جمع 

 البيانات لي البحوث العلمية.

الفصل الثالث لخطوات البحث العلمي، واجزاء البحث بشاي  مان  ويتطرق     

 التفصيل.

أما من الفصل الرابع وحتى الفصل الثاني عشر لتناول أهل مناهج البحاث      

العلمااي مثاال الماانهج التاااريخي، الماانهج الوصاافي، الماانهج التجريبااي، الماانهج 

الفصااول قياااس  االساتنباطي واالسااتقرائي، المانهج المقااارن، كماا تناولاات هاذه

 االتجاهات وتحليل المضمون.

لي حين جاء الفصل الثالاث عشار ليتنااول طارق القيااس السوسايومتري،      

وأختااتل الكتاااب بالفصاال الرابااع عشاار والااذي تناااول طاارق وأساااليب توثيااق 

 البحوث العلمية.

 وهللا أرجو أن يكون هذا الكتاب علما نالعا، ولبنة لي بناء البحث العلماي،     

 وهللا من وراء القصد.

 محمد عبد الستل                                                            
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 الفصل األول

 مناهج البحث

 الماهية والتعريف

 ما هو المنهج؟أوال: 

واضاح،  نج: باينهاللنة العربية، المنهج هو الطريق الواضح: طريق  لي     

جااة، وساابيل ماانهج: نهوج  و طاارق نهااوهج  والجمااع نهجااات ونهااج نوهااو الاا

الكااريل:  نهج. ولااي القاارآنمنهج. وماانهج الطريااق: وضااله. والمنهاااج: كااالكاا

: وضاح واساتبان وصاار ق. وأنهاج الطرياا"لكل جعلناا مانكل شارعة ومنهاجا"

. ولااي حااديث العباااس: لاال اهجاان : صااارقا  واسااتنهج الطريااجااا واضااحا بيناانه

 هجااتجااة أي واضااحة بينااة. ونهعلااى طريااق نا حتااى تاارككليماات رسااول هللا 

الطرياق:  تهجانه لاى. وتاجنهالطريق: أبنته وأوضاحه  يقاال: اعمال علاى ماا 

هج: الطرياااق نسااال ه  والااامج سااابيل لاااتن أي يسااالى هلكته. ولاااتن يساااتنسااا

 .المستقيل، وهو وسيلة محددة توصل  لى غاية معينة

 (Methodأمااا الماانهج اصااطتحا، لقااد جاااء ترجمااة للكلمااة األجنبيااة )     

ويعني: الطريقة أو األسالوب أو الكيفياة التاي يصال بهاا الباحاث أو العاالل  لاى 

 نتائجه  لهو وسيلة محددة توصل  لى غاية معينة .

وقااد اسااتعمل ألتطااون كلمااة الماانهج بمعنااى البحااث أو المعرلااة، وكااذلى      

ارسطو، ومن ثل استعمل هذا اللف  بمعنى طائفة من القواعد العامة المصااغة 
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ن أجل الوصاول  لاى الحقيقاة لاي العلال حياث اهاتل المناطقاة بمساالة المانهج م

كجااازء مااان أجااازاء المنطاااق األربعاااة وهاااي التصاااورات، والحكااال، والبرهاااان، 

 والمنهج.

وحاول كل من بيكون وديفارت أن يكشفا المنهج المؤدي  لى البحاث عان      

لأصابحت أماا مان  الحقيقة لي العلول، وبعاد ذلاى توالات االهتماماات باالمنهج 

أجل الكشف عن الحقيقة لاي حالاة الجهال بهاا أو البرهناة عليهاا لتخارين لاي 

حالة العلل بها. وبهذا  لهناى نوعان من المنهج: أحدهما للكشف عن الحقيقاة 

ويساامى ماانهج التحلياال، واصخاار خااا  بتعليمهااا بعااد كشاافها ويساامى بماانهج 

 التركيب.

أطلاااق عليااه: الميثودولااوجي أو علااال وقااد أصاابح المااانهج علمااا مسااتقت      

، ويسااتخدل هااذا المصااطلح (Methodologyالمنحااى المنهجااي ) المناااهج أو

بمعنى الطريق أو الطرق المتبعة والمو فة لاي البحاث. وبهاذا المعناى يشاتمل 

متاولرة، على الموجهات التحليلية والتفسيرية التي توجه البحث، والمعارف ال

 .وكذلى الوسائل والتقنيات

وعلل المناهج هو الدراسة المنطقية والمن مة، التي تن ل وتحدد المناهج      

أو مبااادا المناااهج المتبعااة لااي الوصااول  لااى الحقااائق  موضااوعه البحااث لااي 

بناااء العلااول بناااء نسااقيا، أي بن ااال )باسااتدالل واسااتقراء، بتفكيااى وتوليااف  

العلماي لاي مختلاف بجمع ونقد(  وأسلوبه العمليات اإلجرائياة التزماة للبحاث 

 .مراحله الفرضية المتح ة، التحقق أو االستنتاج
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بإطار علل معين أو يكون عاماا، أو  اوخاصا وقد يكون علل المناهج محدد     

 قد يكون المقصود به ما استخدمه الباحث لي بحثه من خطوات و جراءات.

لحقاائق وبصورة عاماة  لاالمنهج هاو الطريقاة المن ماة لاي التعامال ماع ا     

والمفااااهيل او التصاااورات أو المعااااني، وهاااو البرناااامج الاااذي يحااادد السااابيل 

للوصول  لى الحقيقة، أو الطريق المؤدي  لى الكشف عن الحقيقة لي العلاول، 

وهو خطة من مة لعدة عمليات ذهنية أو حسية بنية الوصول  لى الكشف عان 

 الحقيقة أو البرهنة عليها.

 ة لمفهول المنهج  لهو أسالوب يساعى علاى منهجاه ذا، هناى تعريفات عد     

 نورد ليها بلي عددا من التعريفااتالباحث ليحقق الهدف المنشود من بحثه. و

 :التي تتقارب لي مضامينها من معنى محوري متفق عليه  لالمنهج

مجموعااة ماان األساااس والقواعااد والخطاااوات المنهجيااة التاااي يسااتعين بهاااا  -

ي يقول به من أجل التقصي عان الحقاائق العلمياة تن يل النشاط الذ الباحث لي

 الدقيق لها.  أو الفح 

نسق من القواعد الواضحة واإلجراءات التاي يساتند  ليهاا البحاث لاي سابيل  -

 . لى نتائج علمية الوصول

استقصاااء ماان ل يهاادف  لااى  ضااالة معااارف يمكاان توصاايفها والتحقااق ماان  -

 عن طريق االختبار العلمي  صحتها

 جية عامة أو خطة عامة برسمها الباحث لكي يتمكن من حل مشكلة ستراتي -

 بحثه أو تحقيق هدله.
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تااادور حاااول اعتباااار المااانهج وسااايلة  -وغيرهاااا  - ن التعريفاااات الساااالفة      

لتستقصاء الدقيق، وأنه نشااط يقاول باه الباحاث الكتشااف معاارف و عتقاات 

يمكاااان أن  جدياااادة أو تحقيااااق معلومااااات موجااااودة بطاااارق من مااااة  وعليااااه

 االستخت  من هذه التعريفات الواردة وغيرها  بأن المنهج هو:

اساالوب ماان ل او خطااة او  سااتراتيجية تسااتند  لااى مجموعااة ماان األسااس      

والقواعد والخطوات تفيد لي تحقيق أهداف البحث باخانه منحاى علمياا بتمياز 

 بجمااااع المعلومااااات والوقااااائع عاااان طريااااق المتح ااااة العلميااااة الموضااااوعية

 والمن مة.

لقد أصبحت المنهجية من الضرورات اإلستراتيجية لي تقدل العلول ساواء      

أكانت علول اجتماعية أل علول طبيعية  ألن العلول أجمعهاا بحاجاة  لاى أصاول 

مشااتركة المتح ااة  واهرهااا ومعالجااة مشااكتتها رغاال وجااود بعااض  ومبااادا

ى العلاااول والوساااائل االختتلاااات لاااي التفاصااايل اإلجرائياااة تخااا  مياااادين تلااا

والتقنياااات التزماااة للحصاااول علاااى المعلوماااات والبياناااات والمعطياااات. ومااان 

 المبادا العامة التي تتفق عليها العلول كالة: 

. الموضوعية: ويقصد بهاا البعاد عان الذاتياة واألماراء الشخصاية وااللتازال 1

وتساااجيلها كماااا هاااي و خضااااعها للمتح اااة والتأكاااد مااان صاااحتها   بالحقاااائق

بوصف الشيء المدروس أقرب ما يكون لما هو علياه لعات ولايس لماا يرغاب 

أن يكااون. تباادا مسااالة الموضااوعية مااع بدايااة البحااث لااي مرحلااة جمااع األدلااة 

والشااواهد والبيانااات والمعلومااات وانتهاااء  لااى النتااائج بعرضااها وتفساايرها 

 . بالبحث ومرورا بجميع خطوات ومراحل القيال
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زال الباحاااث بالحيااااد أثنااااء قياماااه بدراساااة ال ااااهرة الحيادياااة: وهاااي التااا -2

أو األحاااداث ماااا موجاااودة بالفعااال لاااي ميااادان المتح اااة أو  وتساااجيل الوقاااائع

البحث، دون تحياز ودون أن يتارى ألهوائاه الذاتياة أن تاؤثر ليهاا، كاذلى أن ال 

يكون لخبراته الذاتية وميوله واتجاهاتاه وتحيزاتاه أثارا علاى ماا يقاول باه مان 

 للحكل على ال اهرة  ة واعتماد التجربة والقياس أساساالدراس

عدل القفاز لاي االساتدالل مان مقادمات جزئياة لردتاه  لاى التعمايل المطلاق،  -3

لنتااائج المقترحااات المؤديااة بالضاارورة الواقعيااة أو المنطقيااة  لااى ا وأن تكااون

 التي يتل التوصل  ليها. 

يااة أو السااببية  لاالرتباااط عاادل الخلااط بااين مفهااول االرتباااط ومفهااول العل - 4

تااارابط  ااااهرتين أو أكثااار ماااع بعضاااها الااابعض، واالرتبااااط يعناااي  يشاااير  لاااى

بالضاارورة وجااود عتقااة عليااه سااببية  بااأن يكااون أحااد المتنياارين سااببا لااي 

 حدوث األخر.

صاااحة  ساااناد الحقاااائق والمعلوماااات والن رياااات وماااا ياااتل اكتشااااله  لاااى  -5

 األصلية و لى أصحابها.  مصادرها

ضرورة االلتازال بالتعريفاات اإلجرائياة المحاددة لل ااهرة الماراد دراساتها،  -6

دراسااة ال اااهرة دون تقااديل تعريااف  جرائااي  ألن التعريفااات الن ريااة  وعاادل

العامة ال تصالح لوحادها لاي ضابط البحاث العلماي، والتعرياف اإلجرائاي يشاير 

ها للقيااس  لى ال ااهرة مااا ت هار واقعاة  مماا يمكان مان متح تهاا و خضااع

 والتجريب.
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 و يفة المنهج:ثانيا: 

الماانهج العلمااي  ذا  هااو نسااق ماان القواعااد الواضااحة واإلجااراءات التااي      

 .لي سبيل الوصول  لى نتائج علمية يستند  ليها الباحث

والبد من اإلشارة  لى أن هاذه القواعاد واإلجاراءات ليسات جامادة منلقاة،      

و نها تتحسن وتطور بصورة مساتمرة، لالعلمااء أو خالية من الخطأ المتوقع، 

والباااحثون بحاجااة دائمااة  لااى التقنيااات الحديثااة المتطااورة ووسااائل القياااس 

كالمقابلة والمتح ة واالستبيان واالختبارات والتصميل والتحليل واالساتنتاج، 

وبمطابقاة وانسااجال هااذه اإلجااراءات والقواعاد مااع التراضااات الماادخل العلمااي 

المانهج العلماي، وعلال المنااهج هاو عملياة تصاحيح ذاتاي، وتمثال  لإنها تشكل

 و يفته باصتي:

 تطبيق القواعد وتسهيل االتصال: -1

ال تقتصاار و يفاااة الماانهج علاااى تطبياااق اإلجااراءات والقواعاااد المنهجياااة      

المسااتمدة ماان الن ريااة علااى دراسااة ال اااهرة أو نقاادها، لااالمنهج مااا هااو  ال 

االتصال العلمي بين البااحثين، ووضاع قواعاد  عملية تطبيق للن رية، وتسهيل

منهجيااة واضااحة المعااالل وقابلااة لتختبااار والصاادق ماان خااتل  عااادة الدراسااة 

 بالطريقة ذاتها من قبل الباحث نفسه أو اصخرين.

ويقصد بالنقد موقف الباحث تجاه المنهج والقواعد المستخدمة كان يسال      

عية؟ وهاال يتولااد التفسااير منطقيااا عاان ماال أن المتح ااات صااحيحة وموضااو

الفاروض، وماا هاي الطاارق المتح اة المساتخدمة؟ هاال كاان االختباار صااادقا؟ 

 .لتقييل االدعاء بالمعرلة العلميةهذه األسئلة وغيرها تكون المحل األساسي 
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 والو يفة الثانية للمنهج تكمن لي استخدامه كقواعد لتستدالل: -2

ساسااية للعلاال للااذا الباد ماان ربطهااا ببناااء منطقااي وبماا أن االستقصاااءات ا     

منسق، لالحقائق واالستقصاءات ال تحدث لنفسها، لالمعرلة المنهجياة تصاور 

األساسااي المنطقااي للمعرلااة المبرهنااة، لاااألداة األساسااية للماادخل العلمااي مااع 

 استقصاءات الحقائق هو المنطق .

المنطقاااي، والتحليااال، والمنهجياااة العلمياااة تتطلاااب كفااااءة لاااي االساااتدالل      

وباساااتخدال المنطاااق العلماااي تتطاااور التقنياااات المنهجياااة بشاااكل منساااق تؤياااد 

 . نساق الداخلي للمعرلة التجريبيةبعضها البعض وتعزز اال

 الذاتي:. الو يفة البحثية لعلل المناهج تكمن لي البيني 3

 وقااد يتعاارض الباااحثون والعلماااء ألخطاااء اسااتنتاجيه، وبخاصااة  ذا كااان     

غير صحيح، ويقعون لي أخطااء اساتنتاجيه حتاى لاو كاان االساتدالل  االستدالل

صااحيحا  ذا لاال يسااتخدموا الحقااائق التجريبيااة المثبتااة، ألن الحقيقااة مرتبطااة 

باالختبااار ومصاااداقيته متعلقااة باالتسااااق الاااداخلي وبااذلى تتأكاااد الموضاااوعية 

 ال بعاااد القياااال التجريبياااة وال ياااتمكن الباحاااث أو العاااالل بإدعااااء الموضاااوعية 

بعملية التثبت )التجربة(، ومفهول بين الذاتية يعناي أن أحاد البااحثين يساتطيع 

من أجال  أن يفهل ويقيل مناهج الباحثين اصخرين وأن يقول بمتح ات مشابهة

 .تأكيد الحقائق التجريبية

 ثالثا: ما هو العلل:

يطرة علاااى يعاااد العلااال نشااااطا يهااادف  لاااى زياااادة قااادرة اإلنساااان لاااي السااا     

الطبيعة. والعلل بوصفه نشاطة  نساانية يصاف ال اواهر ويصانفها لاي أناواع، 
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ولكنه ال يقتصر على هاذا لقاط، و نماا يحااول اكتشااف العتقاات باين ال اواهر 

 المختلفة ألن لهل العتقات هو الذي يؤدي  لى زيادة السيطرة على الطبيعة.

قود  لى وجاود عتقاات كثيارة ولوجود  واهر كثيرة لي الكون، لإن ذلى ي     

ومتشااابكة ولااذا لجااأ العلماااء  لااى تقساايمها علااى مجموعااات ولئااات لتسااهيل 

الدراسااة، وبااذلى نشااات العلااول المختلفااة. لااال واهر مترابطااة، والعلااول كلهااا 

مترابطااة، ألن العلاال ال ياارتبط بموضااوع او بمجااال مااا أو ب اااهرة مااا يقاادر مااا 

تسااير بموجبهااا ال ااواهر كالااة سااواء أكاناات ياارتبط بالعتقااات والقااوانين التااي 

 ليزيائية أل بيولوجية أل نفسية أل اجتماعية.

وباادايات المعرلااة اإلنسااانية تشااير  لااى أنهااا كاناات وحاادة مترابطااة منااذ      

نشاتها، مرتبطة بالفلسفة، وما أن  هر المنهج العلمي لاي البحاث حتاى بادأت 

نساااانية المرتبطاااة بالفلسااافة، عااان المعرلاااة اإل العلاااول الطبيعياااة باالساااتقتل

وبتطبيق المنهج العلماي بشاكل مبكار لاي العلاول الطبيعياة تقادمت هاذه العلاول 

كثيرة، مما شجع الباحثين علاى اساتخدال المانهج العلماي لاي دراساة ال اواهر 

 اإلنسانية.

وماااازال االخاااتتف باااين العلمااااء والبااااحثين لاااي مجاااال العلاااول الطبيعياااة      

وبالذات حول تحديد ماهية العلل وتعريفه، لبينا يعناي العلال  واالجتماعية قائل،

للاابعض  نااه جسااد متاارابط ماان المعرلااة الحقيقيااة، ياار  آخاارون أن العلاال هااو 

االستقصاء الموضوعي لل واهر التجريبية وعموما رغال االخاتتف لاإن العلال 

من مااة  هااو المعرلااة التااي يااتل الحصااول عليهااا باسااتخدال قواعااد و جااراءات

 .عليه المنهج العلمي نصطلح



 

16 

سبق وأن تبين أن المعرلة أوساع وأشامل مان العلال ألناه يتضامن معاارف      

علمياااة وأخااار  غيااار علمياااة وقاااد ميزناااا بينهاااا علاااى أسااااس قواعاااد المااانهج 

واساليب التفكير التي تتبع لتحصل المعارف، ولذا البد من معرلة ماهية العلال 

 ؟ وأهداله ؟ وو ائفه ؟

العلل تعريفة مبسطة باالقول:  ناه المعرلاة المن ماة ب اواهر  يمكن تعريف     

الكون ووقائعه التي تال التوصال  ليهاا وصاياغتها باساتخدال أسالوب أو مانهج 

 معين هو المنهج العلمية.

ويعرلااه الفااوال بأنااه: مفهااول دينااامي يسااعى  لااى معرلااة ولهاال وتفسااير      

تاايح للباااحثين قاادرة أكثاار ال ااواهر أو الوقااائع المبحوثااة ولقااا لماانهج علمااي ي

جديادة، أو لاي  عاادة التأكااد مان صاحة التفساايرات  ساواء لاي اساتنباط حقااائق

حاول مااا ساابق بحثااه مان  ااواهر او وقااائع مااع عادل  غفااال الاادور الااذي تلعبااه 

 .تلى ال واهر او الوقائع المبحوثةمختلف 

، وقد يعرف العلل من البعض بأساماء بعاض الماواد كاأن يقاال الرياضايات     

الكيمياء، علل النفس، علال االجتمااع، األنثروبولوجياا ...، وغيرهاا،  الفيزياء،

وأن هذه التسميات ليس بتعريف لمفهول العلل، وهنااى مان يعرلاه بالموضاوع 

ليقااال: أنااه مجموعااة مااان المعااارف من مااة تااادور حااول موضااوعات عقلياااة 

 وطبيعياااة و نساااانية، أو هاااو دراساااة لهاااذه الموضاااوعات مااان وجهاااات ن ااار

مختلفاة، ويعاارف أيضاا بااالمنهج ليقاال: أنااه دراساة ذات ماانهج ثابات ال يتنياار 

بتنير الحاالت، باساتخدال األسالوب االساتنباطي أو االساتقرائي أو حدساية مان 

 أجل كشف الحقائق، يعبر عنها بصيغ عامة أو قوانين.
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ومماااا الحااا  أن هنااااى مااان يمياااز باااين األنشاااطة الفيزيائياااة والبيولوجياااة      

اضية والكيميائية، الخ، ويطلق عليه مدلول العلل، ويضعه تحت مصطلح والري

العلااول الطبيعااة، ومااا عاادا ذلااى يعتبرونهااا دراسااات أدبيااة، وقااد انتشاار هااذا 

 التصور الثنائي ومازال قائما لي تأثيرها حتى لي الجامعات والبحوث.

ک وقااد ذهااب كوناناات  لااى القااول بوجااود تعااريفين للعلاال أحاادهما اسااتاتي     

واصخر ديناميفي  لالتعريف االستاتيكي يقرر أن العلال مجموعاة مان المباادا 

والقوانين والن رياات والمعاارف المنساقة التاي وصالنا  ليهاا، والعلال مان هاذا 

المنطق شيء ثابت، جامد، بنير حركة، لهو مجرد وسيلة لناية هاي التفساير، 

الهتمااال الااذي يهاادف ونشااكل القواعااد والقااوانين والن ريااات والحقااائق بااؤرة ا

، وهاذا التعرياف يشاير  لاى من التراكات والمعارف المترابطة  لى  قامة صرع

الحالة الراهنة للعلل دون اإلشارة  لى ما قاد يحادث، لالحالاة الراهناة للعلال ماا 

 هو  ال منطلقا لمزيد من األبحاث واإلجراءات المتواصلة.

العلل سلسة متشابكة الحلقات من  أما التعريف الديناميكي للعلل لهو يعتبر     

المفاااهيل والقااوانين والن ريااات والحقااائق التااي تتطااور دائمااا وتتعاادد، أو هااو 

مجموعة مان نتاائج البحاوث والدراساات ومان الحقاائق والقاوانين والن رياات 

 ليهااا وبعضااها اصخاار لاال يااتل التوصاال  ليااه بعااد، والبحااث  بعضااها تاال التوصاال

 لمزيد من الحقائق والنتائج .المتواصل يكشف النقاب عن ا

والعلل بهذا المفهول يأخذ خطأ منايرة تماما لخط الثبات والجمود ويعتبره      

اصااحاب هااذا االتجاااه شاايئة متحركااة ونشاااطا متصاات، بمعنااى أن للعلاال يخلااق 

العلل، والباحث يمكنه أن  لى حقائق جديدة مستندة على حقائق قد تل التوصال 

صاحاب هاذا المفهاول العلال يوجاد لاي المختبارات ولااي  ليهاا مان قبال، ويار  أ
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 جراء التجارب، وولق هذا التعريف لإن العلال يبقاى غيار  ال لهاو نتيجاة جهاد 

متواصاال للعلماااء، وللعلاال ماانهج او مجموعااة ماان القواعااد البااد االلتاازال لااي 

 دراسة أي موضوع بندرج تحته وله اهداف.

باين مميازات االتجااه االساتاتيفی  والعلل مفهول تفاملی بمعناى أناه يجماع     

واالتجاه الديناميكي، وبهذا المفهول هو عبارة عن سلسة من تصورات ذهنياة 

ومشروعات تصورية"، وهما نتيجاة لاواقعتين األولاى هاي المتح اة والثانياة 

 هي التجريب".

وبذلى لإن العلل ال يقتصر علاى تصانيف ال ااهرة أو تبويبهاا، و نماا يمتاد      

ن العتقات التي تاربط ماا باين ال اواهر بعضاها والابعض اصخار، مان ليبحث ع

حيث أن ال واهر واالحداث ال توجد عفوية خاضعة للصدلة والتلقائياة ولكنهاا 

ترتبط بعضها بالبعض ولق ن ال خا ، ودور الباحاث اكتشااف هاذه الاروابط 

داماة والعتقات مان المتنيارات المختلفاة، وباذلى يكتشاف القاانون العلماي، وبإ

البحث والتقصي تتكاثر القوانين وترتبط بعضها باالبعض مكوناة قانوناا أشامل 

 واعل...  لى أن يتل التوصل  لى ن رية تفسير تلى ال اهرة.

 أهداف العلل وو ائفه:

السؤال األبرز الاذي يادور لاي أذهاان طلباة الدراساات العلمياة: مااذا يقادل      

ف النهائي للعلل هو  نتاج مل متراكل من العلل؟؟  ن اإلجابة تتوجه  لى أن الهد

المعرلاااة لزياااادة القااادرة علاااى تفساااير ال اااواهر الكونياااة وضااامنها ال ااااهرة 

اإلنساانية والتنبااؤ بهاا ولهمهااا، وبااذلى لاإن الهاادف األساسااي للعلال هااو الفهاال 

 والتفسير والتنبؤ والتحكل، وأهل هذه الو ائف االتي: 
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سااجيل مااا يااتل متح تااه ماان تويعنااي رصااد و  :Description. الوصااف 1

والوقاااائع وال اااواهر، وماااا بااادور مااان العتقاااات المتبادلاااة لل ااااهرة  األشاااياء

المرصاااودة، وماااا ياااتحكل بوجودهاااا مااان متنيااارات وأشاااكال العتقاااات، ويعبااار 

الوصف عن تقرير ال واهر القابلة للمتح ة وبياان عتقاتهاا بعضاها بابعض، 

رة حقيقيااة عنهااا باسااتخدال وذلااى ماان خااتل جمااع الحقااائق للتوصاال  لااى صااو

ن الوسائل والتقنيات التي وصل  ليها العلل مثل المتح اة والمقابلاة واالساتبيا

ورية للتوصاال  لااى خطااوة أساسااية وضاار واالختبااارات، الااخ، ويمثاال الوصااف

 .المعرلة العلمية

األساسااية للعلاال وماان أباارز هااو ماان الو ااائف  :Understanding. الفهاال 2

لوقاائع وصااياغة المباادا العاماة والقاوانين التاي يمكاان ويعناي جماع ا أهدالاه،

وال  لااى وضااع بهااا تفسااير ونهاال ال اااهرة ومعرلااة أساابابها وخصائصااها وصاا

 على التنبؤ بحدوثها ومن ثل ضبطها والتحكل بها. المشاهد التي تساعده

ديل تفساايرات عاان ال ااواهر يهاادف العلاال  لااى تقاا :Explaining. التفسااير 3

عنها وجمع وتصنيف الحقائق والمباادا التاي يمكان لهال المطروحة  واألسئلة

السلوى بها أو ال اهرة المدروسة، لعندما يتساءل العالل أو الباحث عن سابب 

وامل التي أدت  لاى حدوث  اهرة ما، لهو بذلى يحاول الوصول  لى معرلة الع

الوصول  لى تعميمات تساعد علاى تفساير ال ااهرة، والهادف  حدوثها من أجل

سي للتفساير العلماي هاو الوصاول  لاى مجموعاة مان المباادا والقاوانين األسا

 يمكن التعميل.  التي تفسر ال اهرة وبها

يعااد ماان أهاال أهااداف العلاال، ويعنااي بااه  مكانيااة تطبيااق   :Prediction ؤالتنباا

أو القواعااد أو القااوانين لااي مواقااف أخاار  غياار تلااى التااي نشااأ ليهااا  المبااادا
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اهر وقوانينها هو  حد  خوا  العلال،  ذ أن  دراى أصت، والتنبؤ بتطور ال و

العوامل المؤثرة لاي حادوث  ااهرة ماا يمكان مان معرلاة القاوانين التاي تحكال 

حركتهااا. وتوقعااات المعرلااة العلميااة تقااود  لااى تنبااؤات دقيقااة ولااق االلتااراض 

موجاااود لعلياااه أن  ( )، وأن (س)سااابب  ( ) القائااال باناااه لاااو اعااارف أن

 ل. ممكن وقائ (س)حدوث 

ويعني  يجاد ال روف والشروط المحاددة التاي   :Control. الضبط والتحكل 5

ليها  اهرة معينة للحصول على نفس ال اهرة لاي الوقات الاذي نرياد،  تتحقق

والمكاان الااذي نختااار، وقااد يعنااي منااع حاادوث ال اااهرة بمنااع حاادوث ال ااروف 

لمااي التااي تحاادث ليهااا ويعنااي أيضااا  خضاااع موضااوعات البحااث للماانهج الع

والمشاااهدات والتجااارب وتطبيااق االسااتدالالت المنطقيااة عليهااا، ويعنااي أيضااا 

السيطرة على القو  الطبيعية وتسخيرها لخدمة اإلنساان بعاد معرلاة القاوانين 

 المتحكمة ليها.

 التراضات العلل ومسلماته:

يقول المنهج على مجموعة مستت أو ما يسمى االلتراضاات، وهاي تاؤثر      

جه النشاط التي يمارسها الباحث، وتؤثر لي الطرق التاي يتبعهاا على جميع أو

 لي تنفيذ بحثه ولي تفسير نتائجه.

ولكي تكون المعرلة العلمية قائمة وممكنة، البد من أن تعتماد علاى بعاض      

المسلمات أو القضايا األولية التي تقبال دون برهناة علاى صادقها، أو ال يمكان 

ى بالباديهيات، حياث أن المعرلاة البرهانيااة بعضاها وتسام البرهناة علاى صادق

تعتمد على شيء غير برهان تأتي نتيجة حدس عقلي و المسالمة نفياة بديهياة 
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بااذاتها ال يحتاااج  لااى البرهنااة، يساالل بهااا الباحااث، ويمكاان أن يسااتخل  منهااا 

 نتانج يتقبلها العقل.

ويشير محمد عااطف غياث لاي قااموس علال االجتمااع: باأن المسالمة لاي      

قضية يطالب اصخرون بان يسلموا لصحتها من أجل االستمرار لاي المناقشاة، 

وتعااد أساسااا تسااتند  ليااه عمليااة االسااتدالل المنطقااي، وال تحتاااج  لااى البرهنااة 

علااى صااحتها، لهااي قضااية ضاارورية أو تنبااؤ يعتمااد عليااه التحلياال المنطقااي 

انويااة والتسااليل بصااحتها يجعلااه لرضااا أوليااة تشااتق منااه منطقااة الفااروض الث

 األخر  .

وهناااى التراضااان يقااول عليهااا العلاال والطريقااة العلميااة لااي البحااث، همااا      

االلتاراض الخاا  بالطبيعااة العاماة، مان حيااث وحادتها وتباينهاا، وااللتااراض 

الخااا  بالطبيعااة اإلنسااانية ماان حيااث العمليااات العقليااة المعرليااة كاااإلدراى 

 والتفكير والتذكر.

 ل والفلسفة:أوجة االختتف بين العل

هناااى مجموعااة ماان نقاااط االخااتتف بااين العلاال والفلساافة نااورد بعضااا،      

 ومنها: 

. بتمسااى العلاال بمااا هااو موضااوعي، بينمااا الفلساافة لهااي تعبياار عاان مواقااف 1

 تأملية شخصية  ذاتية وألكار

ال يتجااااوز العلااال حااادود الواقاااع األمبيريقاااي الاااذي يخضاااع لحاااراس العاااالل  -2

 سفة لهي تتجاوز تلى الحدود وتتعالى لوقها. الفل وأدواته، أما
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 . األحكال العلمية أحكال ذات قرارات )تقريرية(   ذ تقارر ماا هاو موجاود لاي3

 الواقع الخارجي، أما األحكال الفلسفية لبعضها معياري، وبعضها اصخر لاردي

شخصااای و ال تعناااي كثيااارا بالمعطياااات الواقعياااة و يبحاااث العلااال عااان العلااال 

أماا الفلسافة لإنهاا  قريبة المباشارة التاي تحادث ال اواهر ولقهاا،والمسببات ال

 تتعد  ذلى وتبحث عما وراء العلل والمسببات.

. يقااول العلاال علااى الماانهج التجريبااي والتطبيااق الميااداني، أمااا الفلساافة نهااي 5

 وتأملية ال يشترط قيامها على التجربة أو العمل الميداني.  ممارسة ذهنية

لااروع العلاال لااي قطاااع تخصصااي دقيااق وضاايق يعنااي يبحااث كاال لاارع ماان  .6

الفاارع، ويكشااف ال ااواهر والقااوانين ليااه، أمااا الفلساافة لتاادرس  بمجااال ذلااى

 حيث هو وجود، وبشمولية لي تناول المعرلة.  الوجود الكلي من

يهتل العلل بمبادأ التكمايل والحصار الكماي لاي جانباه األمبيريقاي، أكثار مان  -7

ي ال يبتعاااد تفسااايرا عااان المعطياااات الميدانياااة باااالكيف والناااوع الاااذ اهتماماااه

المكممة، ومن ثل  لإن الكيف لي العلل يبنى على تلى المعطياات  أماا الفلسافة 

لهي تتناول موضوعاتها لي الجانب الكيفاي والناوعي لحساب، وال عتقاة لهاا 

 بالكل والحصر الكمي.

ين الفلسافة ومع ذلى لإن هذه االختتلات ال تعني بأناه لايس هنااى صالة با     

والعلل لهما حقتن معرليان متساندان  ضالة أل نقادا تعديلياة، بال  ن الفلسافة 

 .هي الحاضنة الطبيعية التي خرجت منها العلول
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 أنواع البحوث:

 تصنف أنواع البحوث العلمية بحسب اصتي:      

 تصنيف أنواع البحوث بحسب طبيعتها: -1

بحاااوث أساساااية ن رياااة، وبحاااوث  وياااتل تصااانيفها بحساااب طبيعتهاااا  لاااى     

 تطبيقية، وتعرف على النحو اصتي: 

 البحوث األساسية: -أ

وهااي البحاااوث التااي تجاااري بالدرجاااة األساااس مااان أجاال الحصاااول علاااى      

 ذاتها وتسمى أحيانا )البحوث الن رية(. المعرلة بحد

وتهدف هذه البحوث  لى  ضالة علمية ومعرلية، كماا تهاتل باإلجاباة علاى      

تساااؤالت ن ريااة مااا، وقااد يااتل تطبيااق نتائجهااا علميااا أو ال يااتل. ودالااع هااذه 

البحااوث، هااو التوصاال للحقيقااة، وتطااوير المفاااهيل الن ريااة. وتشااتق البحااوث 

األساسية والن رية عادة من المشاكل الفكرياة أو المشااكل المبدئياة لهاي ذات 

نتائجهاا ليماا بعاد  طبيعة ن رية بالدرجة األولى  ال أن ذلى ال يمناع مان تطبياق

على مشاكل قائمة بالفعل. والبحوث الن رية يمكن أن تكاون تطبيقياة، لاالكثير 

ماان األكاااديميين يسااتخدمون الن ريااات لااي أبحاااثهل التطبيقيااة الختبااار مااد  

 مطابقتها للواقع أو االستخدامها لي تحليل وتفسير ال اهرة موضع البحث.

ن نتائج الدراسات التطبيقية. وكثيارا ماا كما أن البحوث الن رية تستفيد م     

 تؤدي نتائج البحث األساسي  لى حلول لمشاكل عملية. 
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 البحوث التطبيقية:  -ب

وتعاارف بأنهااا: ذلااى النااوع ماان الدراسااات التااي يقااول بهااا الباحااث بهاادف      

 تطبيق نتائجها لحل المشاكل الحالية.

بحااوث األساسااية، وتكااون وتعتباار البحااوث التطبيقيااة أكثاار شاايوعا ماان ال     

أهاادالها محااددة بشااكل أدق ماان البحااوث األساسااية الن ريااة. وتهاادف البحااوث 

التطبيقية  لى حل مشكلة من المشاكل العلمية لاي أي مجاال مان المجااالت، أو 

 الكتشاف معارف جديدة يمكن تسخيرها واالستفادة منها لورة. 

ب الفعليااة التااي أدت  لااى كمااا تعماال البحااوث التطبيقيااة علااى بيااان األساابا     

حاادوث ال اااهرة أو المشااكلة، مااع اقتااراع التوصاايات العمليااة التااي يمكاان أن 

تسهل لي التخفيف من حدة المشاكل، أو  زالتها كلية. وقد تهادف  لاى تحساين 

 نوعية، أو تطوير منتج جديد لي مجال الصناعة أو الزراعة. 

ة وذلاى للعتقاة التكاملياة ومن الصعب لصل البحوث التطبيقية عن الن ري     

بيااانهل، لاااالبحوث التطبيقياااة تساااتمد لرضاااياتها مااان الن رياااة، كماااا أن نتاااائج 

البحااوث التطبيقيااة يمكاان أن تتماشااى وتتمااازج مااع تلااى النتااائج المااأخوذة ماان 

 البحوث األساسية الن رياة لتواجاه موقفاا محاددة أو مشاكلة قائماة، كاذلى لاإن

بحوث التطبيقية العلمياة والبحاوث األساساية التمييز بين ال -من الصعب أحيانا

الن رياااة، خاصاااة لاااي الموضاااوعات الجديااادة التاااي تحتااااج  لاااى بنااااء حقاااائق 

 ون ريات حولها. 
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 تصنيف أنواع البحوث بحسب مناهجها:  -2

 كما تصنف البحوث بحسب طبيعة المناهج التي تستخدل ليها كاصتي:      

 البحوث الوثائقية: -أ

وث التي تعتمد المنهج التااريخي لاي تتباع ال ااهرة مناذ نشاأتها وهي البح     

ومراحل تطورها والعوامل التي تأثرت بها، بهدف تفسير ال اهرة لاي ساياقها 

التاريخي. وتكون أدوات جمع المعلومات ليها معتمدة على المصادر والوثائق 

لوثائق المطبوعة وغير المطبوعة، كالكتب والدوريات والنشرات والتقارير وا

اإلداريااة والتاريخيااة، وكااذلى المااواد الساامعية والبصاارية ومااا شااابه ذلااى ماان 

 مصادر المعلومات المجمعة والمن مة. 

و ضااالة  لااى الماانهج التاااريخي، لااإن ماان أهاال المناااهج المتبعااة لااي هااذا      

الناااوع مااان الوثاااائق البحاااوث التاااي تتباااع مااانهج تحليااال المضااامون أو تحليااال 

 المحتو  

 الميدانية:  البحوث -ب

وهااي البحااوث التااي تعتمااد الماانهج الوصاافي لااي تفسااير الوضااع القااائل      

لل اهرة أو المشكلة، مان خاتل تحدياد  رولهاا وأبعادهاا و توصايف العتقاات 

االنتهاااء  لااى وصااف علمااي دقيااق متكاماال لل اااهرة أو المشااكلة  هاادفببينهااا 

 باالعتماد على الحقائق المرتبطة بها. 



 

26 

ماااع المعلوماااات عاااادة بشاااكل مباشااار مااان مواقاااع المؤسساااات ويكاااون ج     

والوحادات اإلدارياة والتجمعااات البشارية المعنيااة بالدراساة، ويااتل جمعهاا عاان 

 هة، أو المتح ة المباشرة.طريق االستبيان واالستقصاء أو المقابلة والمواج

 وباإلضالة  لى المنهج الوصفي، لإن من أهل األسااليب والمنااهج المتبعاة     

 لهذا النوع من البحوث: 

 أ. البحوث التي تتبع المنهج الوصفي باألسلوب المسحي. 

 ب. البحوث التي تتبع المنهج الوصفي بأسلوب دراسة الحالة. 

البحااوث التجريبيااة: وهااي البحااوث التااي تجاار  لااي المختباارات العمليااة  -ج

بيقياة المختلفة األغراض واألنواع، ساواء كاان ذلاى علاى مساتو  العلاول التط

أو العلول الصرلة أو حتاى بعاض العلاول اإلنساانية، لهنااى مختبارات الكيميااء 

والميكانيااى ومااا شااابه ذلااى ماان المختباارات، ويحتاااج هااذا النااوع ماان البحااوث 

التجريبيااة  لااى ثااتث أركااان أساسااية هااي: المااواد األوليااة التااي تجاار  عليهااا 

ب، والباااااحثين التجااااارب واألجهاااازة والمعاااادات المطلوبااااة اإلجااااراء التجااااار

 المختصين ومساعديهل. 

ويجماااااع الباحاااااث بياناتاااااه بالمتح اااااة والقيااااااس للمواقاااااف وال اااااروف      

 والخصائ  المتوالرة دون تنيير عليها.

 تصنيف أنواع البحوث بحسب جهات تنفيذها:  -3

تصانف أنااواع البحااوث مان حيااث الجهااات المساؤولة عاان تنفيااذها بحسااب      

 اصتي: 
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 اديمية: البحوث األك -أ

وهي البحوث التي يتحر  لي الجامعات والمعاهد والمؤسسات األكاديمية      

المختلفااة سااواء مااا يخاا  الطلبااة وخاصااة طلبااة الدراسااات العليااا منهااا أو 

المدرساين ليهاا، ونساتطيع أن نصانف هاذه البحاوث األكاديمياة  لاى مساتويات 

 وشرائح عدة هي: 

قاارب مااا تكااون  لااى التقااارير منهااا  لااى البحااوث الجامعيااة األوليااة: وهااذه أ -1

البحااوث حيااث يتطلااب ماان طلبااة المراحاال الجامعيااة األوليااة )البكااالوريوس( 

 وخاصة الصفوف المنتهية كتابة البحث للتخرج. 

وقااد يطلااب هااذه البحااوث األسااتاذ لااي أحااد المساااقات ماان الطااتب لتحفيااز      

يتوقااع أن يتوصاال  الطالااب علااى االسااتزادة والتعمااق لااي الموضااوع. وعااادة ال

الطالااب  لااى شاايء جديااد لااي مثاال هااذه البحااوث، و نمااا الهاادف الرئيسااي هااو 

تطوير االعتماد على النفس لد  الطالب لي البحاث واالطاتع وتطاوير مفااهيل 

 الطالب وقدراته التحليلية.

كما يعتبر القيال بهاذه البحاوث بمثاباة تادريب للطالاب علاى القياال ببحاوث      

 رسائل الماجستير والدكتوراه والسيما وأن اإلجراءات النمطياة أكثر عمقا مثل

للبحااث القصااير ال تختلااف كثياارا عاان  جااراءات القيااال ببحااوث الماجسااتير أو 

 الدكتوراه. 

بحااوث الدراسااات العليااا: وهااي علااى أنااواع منهااا: رسااائل الاادبلول العااالي،  -2

طالاب لتارة معيناة ورسائل الماجستير، ورسائل الدكتوراه، التي يتفار  ليهاا ال

   بعد اختياره لموضاوع بحثاه ووضاع األساس التزماة لاه، وتعياين مشارف لاه. 
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ولااي هااذا النااوع ماان األبحاااث يختااار الباحااث عنااد  عااداد الرسااالة مشااكلة ماان 

المشاكل ويقول بدراساتها وتحليلها ويضع الفرضيات لتفسيرها ثل يعمال علاى 

 اختبار مد  صحة هذه الفرضيات. 

وصاال الباحااث  لااى  ضااالة جدياادة  لااى عااالل المعرلااة وقااد ال يكااون وقااد يت     

ذلاى، وذلااى لاي مرحلااة الماجساتير، أمااا لاي مرحلااة الادكتوراه ليجااب أن يقاادل 

الباحث شيئا جديدا، والنتائج التي توصل  ليها يجب أن تجعلاه مان األشاخا  

 بواسطة اصخرين لي مجال تخصصه.المعترف بفل 

ا يلتحق الحاصل على شهادة الادكتوراه بالجامعاة بحوث التدريسيين: عندم -3

 .لمزاولة مهنة التدريس األكاديمي تسمى درجته العلمية )أستاذ مساعد(

ولااي العااادة يطلااب ماان أساااتذة الجامعااات والمعاهااد كتابااة بحااوث لناارض      

تقييمهل وترقياتهل  لى درجات علمية أعلى )أستاذ مشارى، أستاذ( وتنشر  ما 

 لمية داخلية أو خارجية، أو لي دوريات علمية محكمة.لي مؤتمرات ع

والبحااوث األكاديميااة عمومااا هااي أقاارب مااا تكااون  لااى البحااوث األساسااية      

الن ريااة منهااا  لااى التطبيقيااة، ولكاان هااذا ال يمنااع ماان االسااتفادة ماان نتائجهااا 

وتطبيقها ليما بعد، والجانب المهل لي هذا النوع من البحوث أنها غير ملزماة 

حتى و ن كانت بحوث أكاديمياة ميدانياة أو تجريبياة ولكان قاد يساتفاد  لتطبيقا

 منها ليما بعد من نتائجها وتوصياتها. 
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 : البحوث غير األكاديمية -ب

وهي البحوث المتخصصة والتاي تنفاذ لاي المؤسساات والادوائر المختلفاة      

رض طريقهاا، بنرض تطوير أعمالها ومعالجة المشاكل والتحديات التي قد تعت

 لهي  ذن أقرب ما يكون  لى البحوث التطبيقية.
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 الثانيالفصل 

 طرق جمع البيانات

 ذا كان الباحثون لي ميدان العلول االجتماعية يناادون الياول باأن الطريقاة      

العلمية لي التفكير هي الطريقة المثلى لحل المشاكتت، لاإن اإلنساان لال يصال 

يار باساتخدال هاذه العلمياة لاي البحاث الحال المشاكتت  ال بعاد  لى مرحلة التفك

أجيااال وأجيااال كااان اإلنسااان ختلهااا يسااتمد حكمااه علااى األمااور بوسااائل غياار 

الوسائل العلمية . لقد تطورت أساليب التفكير عبر العصور المختلفاة لننساان 

لتتناساااب وقدراتاااه ومساااتويات تفكياااره  لاااى أن وصااال  لاااى المرحلاااة العلمياااة 

تجريبيااة وهااي ربااط ال ااواهر والمسااببات بعضااها باابعض ربطااا موضااوعيا ال

وتحلياال المعلومااات المتااوالرة عنهااا بناارض الوصااول  لااى قااوانين ون ريااات 

تفيده لي مسيرة حياته عن طريق المعرلة المن ماة التاي تنشاأ عان المتح اة 

و الدراساة والتجرياب بناارض وضاع أساس وقواعااد األسالوب االساتقرائي لااي 

الذي يستند  لى الحقائق ليبدأ بمتح ة ال واهر وتؤدي المتح ة  لاى  التفكير

 وضع الفرضيات.

وبعبارة أخر  يرمي هذا الكتاب  لى تعليل الباحاث لاي العلاول االجتماعياة      

كيف يخطط للقيال بعملية البحث بادءا مان اختياار  شاكالية البحاث وصاياغتها، 

ياااد المااانهج أو المنااااهج المتئماااة تحدياااد المفااااهيل والفرضااايات العلمياااة، تحد

للبحث، تحديد األداة أو األدوات المناسابة لجماع البياناات مان الميادان، وجماع 

 البيانات وتصنيفها من الميدان وتفرينها وتبويبها، ثل تحليلها وتفسيرها.
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تلااى  قااات ) أي البحااوث الكميااة ( بأنهااايعاارف "ريمااون بااودون" التحقيو     

مات متشابهة من عنصر اصخر من مجموعة العناصار، التي تسمح بجمع معلو

ليمااا تساامح هااذه التشااابهية بااين المعلومااات بقيااال اإلحصاااءات وبشااكل أهاال 

التحلياال الكمااي للمعطيااات وال يمكاان  دراج الماانهج اإلحصااائي كماانهج باال هااو 

وسيلة تساعد الباحث لي جمع البيانات وتحليلها أولقد تطور علال اإلحصااء و 

، لأصاابح لاه ماان القواعاد ماا يمكنااه القياال كعلاال مساتقل يمكاان تنوعات طرائقاه

 االستعانة به لي رسل السياسات االجتماعية التي ينتهجها المجتمع

وتحديدها" وهو عباارة عان اساتخدال الطارق الرقمياة والرياضاية لاي معالجاة 

البيانات وتحليلها و عطااء التفسايرات المنطقياة المناسابة لهاا و ياتل ذلاى عان 

 مع البيانات اإلحصائية عن الموضوع وعرضها وتحليلها .طريق ج

ويعد من " أهل األدوات التي يلجأ  ليها الباحاث لاي علال االجتمااع خاصاة لاي 

الدراسات الميدانية وذلى التفسير النتائج باإلضالة أنه بها يمكان معرلاة حجال 

العينة التي قمنا باختيارها"،  ن اإلحصاء موضوع يادخل لاي صاميل تخصا  

االقتصاديين والواقع أن الباحث االجتماعي المتخص  لي العلاول االجتماعياة 

بوجااه عااال يحتاااج لااي كثياار ماان األحيااان  لااى اسااتخدال األرقااال لكااي يلخاا  

ويعااارض بهاااا مجموعاااة مااان المشااااهدات التاااي تتعلاااق بال ااااهرة التاااي يهاااتل 

 بدراستها.

ية تتعرض ألصال  ذ ال تخلو أي دراسة أو بحث من دراسة تحليلية  حصائ     

ال اهرة أو ال واهر المدروسة لتصاور واقعهاا لاي قالاب رقماي، وتنتهاي  لاى 

  براز اتجاهاتها وعتقاتها بال واهر األخر  .
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لهااو ي هاار ماان خااتل جمااع البيانااات باالسااتمارة وتفرينهااا لااي جاااداول      

 حصائية، تساعد على التفسير والتحليل أكثر، وتضمن بذلى جزءا ولو يسايرا 

من الفعل المنهجي والقطيعاة األبساتمولوجية باين األناا والموضاوع واالعتمااد 

علااى المااانهج اإلحصاااائي يساامح للباحاااث بتوضااايح العتقااات باااين المتنيااارات 

المسااتقلة والمتنياارات التابعااة التااي حااددت لااي لرضاايات الدراسااة وهااذا حتااى 

 يتمكن الباحث من التحليل الموضوعي والعلمي الدقيق.

لماانهج " عبااارة عاان مجموعااة ماان األساااليب والتقنيااات المتنوعااة وهااذا ا     

والمساااتعملة لجماااع المعطياااات اإلحصاااائية وتحليلهاااا كمياااا ثااال تحليلهاااا كيفياااا 

 وسيسيولوجيا.

وتتمثل و يفة اإلحصاء لي تلخي  البيانات المتاحة وتقاديمها لاي أبساط      

ياة واضاحة صورة ممكنة وأنسابها ، لالباحاث مطالاب باساتخت  حقاائق علم

ومحااددة ماان تلااى البيانااات سااواء كاناات بيانااات مسااوع اجتماعيااة شاااملة أو 

بالعينة، عندها يستطيع الباحث من ختل اإلحصاء أن ينيار مان شاكل البياناات 

بعااد تصاانيفها وتن يمهااا وتلخيصااها مسااتخدما لااي ذلااى الجانااب الوصاافي ماان 

حصائية التاي ال اإلحصاء، حيث يمكنه أن يطبق هنا مجموعة من المقاييس اإل

تتعد  حد الوصف مثل مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت ومقااييس 

االرتباااط، وماان ثاال يتبااين لاادينا أن الو يفااة اإلحصااائية األولااى لنحصاااء هااي 

توصيف البيانات المتاحة والخروج منها بمجموعة من المؤشارات والمعادالت 

 اإلحصائية.
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 اوال: المتح ة:

ح ة أداة من أدوات البحث العلماي لهاا أهمياة لاي منااهج البحاث تعد المت     

بعامة، وبواساطتها يمكان الحصاول علاى المعلوماات والبياناات الماراد بحثهاا، 

والمتح ة كأداة تستخدل لاي مختلاف مجااالت البحاث العلماي، لقاد يلجاأ  ليهاا 

    .المؤرخ والفلكي والطبيب والجيولوجي واألنثروبولوجي، والمربي والمدرس

تعااد المتح ااة أداة ماان أدوات جمااع المعطيااات والمعلومااات، حيااث تساامح      

بالحصول على الكثير من البيانات، وهي توجيه الحواس للمشااهدة والمراقباة 

الساالوى معااين أو  اااهرة معينااة وتسااجيل ذلااى الساالوى وخصائصااه، ويمكاان 

يساتخدمها تعريف المتح ة: أنها " طريقة مهمة مان طارق تجمياع البياناات، 

 الباحث للوصول  لى المعلومات المطلوبة والمتعلقة بموضوع الدراسة ".

أنهااا تهاادف  لااى التصاانيف الكمااي للمضاامون، ومنااه  Kaplanويعرلهااا      

االهتمااال بالتقنيااة، ذلااى لااي ضااوء ن ااال للفئااات صاامل ليعطااي بيانااات مناساابة 

توجيااه  لفاروض محاددة خاصاة بهاذا المضاامون "وقاد عرلهاا آخارون، أنهاا "

الحااواس واالنتباااه  لااى  اااهرة معينااة أو مجموعااة ماان ال ااواهر رغبااة لااي 

الكشاف عاان صاافاتها أو خصائصااها بهاادف الوصاول  لااى كسااب معرلااة جدياادة 

 عن تلى ال اهرة أو ال واهر".

أن المتح ااة هاي أن يوجااه الباحااث حواساه وعقلااه  لااى ويعرلهاا الاابعض      

قوف على صافاتها وخواصاها ساواء لكي يحاول الو طائفة خاصة من ال واهر

حتااج الوقاوف عليهاا أكانت هذه الصفات والخوا  شديدة ال هاور أل خفياه ي

 . لى بعض الجهد
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ويعرف جود المتح ة بأنها الوسيلة التي نحاول بها التحقق مان السالوى      

لألشااخا  وذلااى بمشاااهدتهل، بينمااا هاال يعباارون عاان أنفسااهل لااي  ال اااهري

واقف التي اختيرت لتمثل  روف الحياة العادية أو تمثال مختلف ال روف والم

 العوامل .  مجموعة خاصة من

ويعرلها محماد طلعات عيسای بانهاا األداة األولياة لجماع المعلوماات وهاي      

التي يمكان أن يعتماد عليهاا للوصاول  لاى المعرلاة العلمياة. والمتح اة  النواة

 .ى الحال التي هي عليهاشياء و درالي أبسط صورتها لي الن ر  لى األ

أما معنى المتح ة اصطتحا لإنه يرتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشير      

 لى أداة من أدوات البحث العلماي، ياتل جماع المعلوماات بواساطتها مماا يمكان 

الباحااث ماان اإلجابااة عاان أساائلة البحااث واختبااار لروضااه لهااي تعنااي االنتباااه 

أو جماعي بقصد متابعته ورصد تنيراتاه  المقصود والموجه نحو سلوى لردي

لتمكين الباحث باذلى مان وصاف السالوى لقاط، أو وصافه و تحليلاه أو وصافه 

 وتقويمه.

االنتبااه  لاى  ااهرة أو حادثاة معيناة »ويمكن تعريف المتح ة علاى أنهاا      

 .يهدف للكشف عن أسبابها وقوانينهاأو شيء ما 

األدوات التاي يعتماد عليهاا الباحاث لاي وتعد المتح ة المباشارة مان أهال      

جمع المعطيات والمعلومات الخاصة بالدراسة، لقد عرلها عمار بوحوش أنها 

" توجياااه الحاااواس للمشااااهدة والمراقباااة السااالوى معاااين أو  ااااهرة معيناااة 

 .وتسجيل ذلى السلوى وخصائصه"
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 والمتح ااة كااأداة قااد تكااون عااابرة من مااة وهااي قليلااة القيمااة وينقصااها     

الضبط العلماي، بياد أن المتح اة المن ماة الدقيقاة، والتاي تهادف  لاى تحقياق 

هدف معين مسابقا ممتح اة لارد ماا لاي موقاف سالوكي. وتساتخدل المتح اة 

أيضا لي الدراسات الطولية والمستعرضة، وهي ال تكاون علاى مساتو  واحاد 

 حيااث تتطلااب درايااة وخباارة ماان جانااب ماان الدقااة لااي ضااوء القااائل بإجرائهااا

المتحاا ، وتعتمااد أداة المتح ااة علااى قابليااة الفاارد القااائل بهااا وقدرتااه علااى 

 الصبر واالنت ار وتسجيل المعلومات واالستفادة منها.

والمتح اااة العلمياااة أساساااية بالنسااابة للبحاااث العلماااي ألنهاااا تاااولر أحاااد      

العناصاار الجوهريااة للعلاال وهااي الحقااائق، والمتح ااة نشاااط يقااول بااه الباحااث 

المراحاال المتعااددة التااي يماار بهااا لااي بحثااه، لهااو يجمااع الحقااائق التااي  خااتل

تساااعده علااى تحديااد المشااكلة وذلااى عاان طريااق اسااتخدامه لحااواس الساامع، 

والبصر، والشل، واإلحسااس والتاذوق، وكاذلى يكتشاف عان طرياق المتح اة 

التنطية الماهرة للدالئل أو المؤشرات التي تمكنه من بناء حال ن اري لمشاكلة 

بحث التي يتصد  لها، وعندما يجري الباحث تجربة ينشد منها التوصل  لى ال

دليل قاد يزياد هاذا الحال، لإناه يقاول مارة أخار  بمتح اات دقيقاة، للكاي ي ال 

الباحث دائما على الطريق الصحيح، لعليه أن يعتمد على المتح اة مان بداياة 

ع للمشاكلة التاي لحال المقتارالبحث حتى يصل  لى التأييد أو الارلض النهاائي ل

 .يعالجه
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 أنواع المتح ة:

لي مع ل  افها من الموضوعات التي لصلت كثيرأنواع المتح ة أو تصني     

الكتب التاي تناولات المتح اة ساواء ماا كتاب منهاا باللناة العربياة أو ماا كتاب 

 باللنة اإلنجليزية.

 المتح ة  لى أنواع منها:  ماءوقد قسل العل     

البسيطة غير المضابوطة: يقاول الباحاث ليهاا بمتح اة ال اواهر . المتح ة 1

لااي  رولهااا الطبيعيااة دون  خضاااعها للضاابط  اا تحاادث تلقائيااماام واألحااداث

العلمي، وهذا مفيد لي الدراسات االساتطتعية التاي تهادف  لاى جماع البياناات 

 لدراستها بعمق.  عن ال واهر واألحداث

العلمية التي تاتل لاي  اروف مخطاط لهاا المتح ة المن مة: هي المتح ة . 2

ضاابط علميااة دقيقااة وتخضااع لدرجااة عاليااة ماان الضاابط بالنساابة  ومضاابوطة

  روف المتح ة كالزمان والمكان.  للمتح  وتحدد ليه

 :  لى وصنفت ايضا     

. المتح ااة المباشاارة:  ذ يقاااول الباحااث بمتح اااة ساالوى معاااين ماان خاااتل 1

 شياء التي يدرسها. مباشرة باألشخا  أو األ اتصاله

. المتح ة غير المباشرة:  ذ يتصل الباحث بالسجتت والتقارير والماذكرات 2

 أعدها اصخرون بنية متح ة مضمونها.  التي
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 وصنفت على اساس حدودها الى:      

المتح ة المحدودة، وخاصة عندما يكون لاد  الباحاث تصاور مسابق عان  .1

 نوع السلوى الذي ينوي مراقبته.  تها، أو عنالمعامتت التي يريد متح نوع

. المتح ة غير المحددة، وتستخدل من قبال بعاض البااحثين وخاصاة عنادما 2

الباحااث بدراسااة مسااحية للتعاارف علااى واقااع ال اااهرة قيااد الدراسااة، أو  ياارول

 لجمع البيانات والمعلومات عن  اهرة ما أو شيء ما.

 :  لىوصنف ايضا      

رديااااة: ونعنااااي بالمتح ااااة الفرديااااة تنفيااااذ الباحااااث عمليااااة . المتح ااااة الف1

  اهرة أو السلوى المراد دراسته.دون معاونة لي متح ة ال المتح ة بنفسه

. المتح ة الجماعية: ويقول بإجرائها أكثر من لرد واحد، تبني على أسااس 2

عااادد مااان البااااحثين لاااي مراقباااة ال ااااهرة قياااد الدراساااة أو السااالوى  تعااااون

، لبااذلى يااتل تسااجيل المتح ااات ماان قباال الجميااع، وتجمااع البيانااات الماادروس

التااي تاال متح تهااا ماان الفريااق وتوحااد وتناااقش معااا ليمااا بعااد لمعرلااة مااد  

لي المتح ات التي تل تسجيلها مان قبال أعضااء ( التباين)التشابه واالختتف 

 الفريق . 

 المنهجية المتح ة واسلوبها  لى  علماء وصنف     

 شاركة:ملباتح ة م. ال1

لي هذا النوع من المتح ة يقول الباحث الذي يجاري المتح اة أو القاائل      

بالمتح ااة بالمشاااركة لااي الموقااف المتحاا ، ويكااون دور الباحااث المتحاا  
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عضوا مشاركة لي الجماعة، ليتحاول المتحا  مان مجارد مراقاب لألماور  لاى 

، ويتطلااب هااذا النااوع ماان مشااترى لااي الحااوادث أو أنشااطة الساالوى المتحاا 

المتح ة تكوين األلفة والتعااون والمحباة باين المتحا  والجماعاة التاي يقاول 

بمتح تها، والمشاركة لي نشاطها، وأن المشااركة لاي نشااط الجماعاة يجعال 

موقاااف المتح اااة طبيعياااة وغيااار مصاااطنع، وينااابح للمتحااا  الحصاااول علاااى 

المتحاا  نفسااه، ويقااع بخطااأ  البيانااات والمعلومااات، ولكاان قااد ينسااى الباحااث

التوحد واالنادماج العااطفي ماع المجموعاة مماا ياؤثر لاي موضاوعيته، وكاذلى 

يؤدي  لى خطا التسجيل والنسايان وعادل قدرتاه مان اساتخدال أدوات التساجيل 

أثناااء مشاااركته لعاادة أسااباب منهااا انشااناله لااي دوره وعاادل اكتشاااف أمااره، 

، وكاذلى محاولتاه لاى نتاائج البحاثع ولذلى لإنه قد يتعارض لألخطااء الماؤثرة

للتستر وعدل اإللصاع عن الهوية، وأن هذا العمل مناالي للمبادأ األختقاي لاي 

البحااث العلمااي الااذي يقتضااي الوضااوع، ويباادو اثاار هااذا بشااكل واضااح عناادما 

 يكتشف بقية األعضاء تستر المتح .

تح ااة بااين المتح ااة بالمشاااركة الكاملااة والم (وقااد ميااز )بااورى وكااول     

بالمشاااركة الجزئياااة وأوردا باااأن المتح اااة بالمشااااركة الكاملاااة تقتضاااي مااان 

الباحث المتح  أن يكون أحد أعضاء المجاال المتحا  تماماا ويبقاى دوره لاي 

 المتح ة غير واضح وخاف على بقية أعضاء المجال.

أمااا المتح ااة بالمشاااركة الجزئيااة لالباحااث المتحاا  يشااارى لااي مجااال      

ح ة ويساهل مع بقية أعضائه ولكن هويته واضحة وهدله معاروف لاد  المت

جميع أعضاء الجماعة لي المجال المتح ، والمتح ة بالمشااركة الجزئياة ال 
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تعناااي أن يكاااون المتحااا  بمعااازل عااان بقياااة األعضااااء و نهاااا يشااااركهل لاااي 

 . و دراى ال اهرة المراد متح تها المتح ة للدرجة التي تمكنه من لهل

 :. المتح ة لي المشاركة2

ويلعااب ليهااا الباحااث المتحاا  دور المشاااهد بالنساابة لل اااهرة أو الحاادث      

موضوع المشاهدة  ذ يقول بالن ر واالستماع  لى موقف اجتمااعي معاين دون 

 المشاركة الفعلية ليه والمتح  هنا يكون بعيدا عن ال اهرة موضوع البحث.

المتح اة يكاون مجارد مراقاب لماا يحادث مان لالباحث لي هذا النوع مان      

ال اااواهر أو السااالوى أو التفاعااال، وباااذلى لإناااه ال يحااادث عملياااة تفاعااال باااين 

المتحاا  وأعضاااء الجماعااة، وقااد يااؤدي وجااوده  لااى تنيياار لااي نمااط الساالوى 

عاان ال اااهرة والموقااف وبااذلى ال  والتصاارلات لكونااه حالااة اسااتثنائية غريبااة

، وهنااااى وساااائل تعاااين لل ااااهرة المدروساااة مكاااامن الحقيقياااةيتوصااال  لاااى ال

المتحاا  علااى تحقيااق و جااراء هااذا النااوع ماان المتح ااة لقااد يقااول الباحااث 

باالختباااء وراء شاشااة بصاارية يسااتطيع ماان ختلهااا أن ياار  األشااخا  الااذي 

تجااري علاايهل عمليااة المتح ااة دون أن يااتمكن هااؤالء ماان رؤيتااه، وقااد يقااول 

يرها وتسجيلها على أشرطة تسجيل مرئاي برصد ال اهرة الي كان يقول بتصو

ا ما)ليديو( دون علل المتح ين، وواضح أن هذا النوع مان المتح اة تمتااز م

ساابقتها ماان حيااث قلاة تااأثير المتحاا  علااى توجياه وتعااديل الساالوى المتحاا ، 

لالمتح ااة باادون مشاااركة تكماان ميزنهااا لااي تمكااين الباحااث ماان أن يتحاا  

 .لواقع بصورة طبيعية دونما أي تأثير خارجيالسلوى كما يحدث لعت لي ا
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 وهناى من الباحثين والمختصين من صنفوا المتح ة  لى:     

 . المتح ة المضبوطة وغير المضبوطة. 1

 . المتح ة المشاركة وغير المشاركة 2

 . المتح ة الفردية والجماعية. 3

 المتح ة المنهجية. .4

حادد لاي مع ال كتاب منااهج البحاث يمكان أن ويتح  أن هذا التنوع الذي      

يرجااع  لااى الفااروق لااي اللفاا  دون المعنااى، لقااد يعباار أحاادهل بعبااارة متح ااة 

مقصاااودة ومتح اااة غيااار مقصاااودة ويعبااار عااان المفهاااول نفساااه عناااد آخااار 

 بالمتح ة البسيطة والمتح ة المن مة وهكذا.

 أخطاء المتح ة:

حيااان متحاا  لااي كثياار ماان األهناااى بعااض األخطاااء يقااع بهااا الباحااث ال     

 شعورية أو الشعورية منها: 

 الة:هال أخط -1

وذلاااى حاااين يتولاااد انطبااااع مسااابق لاااد  المتحااا  عااان الفااارد موضاااوع      

 .هذه الصورة المسبقة المكونة لديهالمتح ة ليتأثر لي تقديره ب

لقااد يقااول أحااد الباااحثين بمتح ااة بعااض المدرسااين للتعاارف علااى بعااض      

تقاديرها مثاال التعااون واإلخاات  لاي العمال والمياال  لياه، والعطااف الصافات و
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على التتميذ  لى غير ذلى من الصفات المعنوية، ون را ألن لديه أراء مسابقة 

 عن هؤالء المدرسين لإن هذه اصراء قد تكون بمثابة هالة. 

 قدير:تال أ. خط2

التقااادير، وذلاااى بنزعاااة المتحااا  واتجاهاااه  لاااى المساااتويات األعلاااى لاااي      

التقدير نحو المستويات األعلى للمقياس بخطاأ التأمال، مثاال  ويعرف الميل لي

ذلااى ماااا يحااادث عنااادما يطلاااب  لاااى عااادد مااان مااادراء المااادارس تقااادير كفااااءة 

المدرسااين الااذين يعملااون تحاات  شاارالهل لااإن هااؤالء الماادراء ينزعااون  لااى 

ماان المدرسااين المسااتويات األعلااى لااي التقاادير، ممااا يجعاال النالبيااة الع مااى 

 .نح ى بتقديرات عالية

 . خطا التداخل:3

وذلااى عاان طريااق تااأثير أحااد المتنياارات التااي تاال متح تااه لااي متنياارات      

 أخر  سلبا أو  يجابا. 

 خطا الميل نحو المتوسط:. 4

وذلى عن طريق ميال المتحا   لاى التقادير نحاو المتوساط وعلاى األخا       

السالوى أو ال ااهرة المدروساة، وباالرغل مماا عندما تمتلكه الحيرة لي تقادير 

طاارع أعااته لتبااد ماان التحااذير ماان بعااض األخطاااء قااد يقااع بهااا ماان يقااول 

 بالمتح ة منها: 

 تي قد تتأثر باتجاهاته ومفاهيمه.الطريقة التي ين ر بها  لى ال اهرة وال -أ
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لاي  طريقة تفكير الباحث ونوع األسئلة التي يريد اإلجاباة عنهاا مماا ياؤثر -ب

تحليله للمعلومات ونتائج دراسته، وما قد يتوصل  لياه مان اساتنتاجات  طريقة

وقواعااد وقااوانين عامااة، وهااذا مااا يساامى بأخطاااء القصااور العلمااي، وهناااى 

بدرجاااة التاااذكر لاااي حالاااة اعتااااد الباحاااث الاااذاكرة لاااي تساااجيل  أخطاااء تتعلاااق

 المعلومات واسترجاعها. 

ال التراضاات غيار صاادقة أو مخالفاة أخطاء التحليل التي تنتج عن اساتخد -ج

 العلمية المتفق عليها. للقواعد

 المتح ة العلمية:طرق استخدال 

للمتح ة العلمية طرق يمكن للباحث استخدامها من اجل  جراء متح تاه      

 ومن أهل هذه الطرق اصتي: 

 . المشاهدة من مكان الحدث ذاته. 1

 المراقبة من مكان مجاور أو قريب. -2

 ه واحد لي الرؤيا )ير  وال ير (.المشاهدة عن طريق شاشة ذات اتجا - 3

 المتح ة بالمشاركة.  - 4

 .المشاهدة بمساعدة األجهزة الكهربائية -5

 مميزات المتح ة وعيوبها:

  ة العلمية المن مة مزايا منها: للمتح     
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   نها تمكن الباحث من جمع الحقائق عن طريق استخدال الحواس. -1

 من ال واهر والسلوى اإلنساني..  نها ألضل طريقة مباشرة لدراسة أنواع 2

 لروض تفسيرية لل اهرة المدروسة.  نها تساعد على صياغة -3

 نهااا ال تتطلااب جهااودا تبااذل ماان قباال المجموعااة التااي يجااري متح تهااا  -4

 أخر . مقارنة بطرق

ستنتاجات والتنبؤات . تمكن الباحث من الوصول  لى الكثير من الحقائق واال5

 .العلمية

درجة الثقة من المعلومات التي يحصل عليها الباحث بواساطة المتح اة  - 6 

لي بقية أدوات البحث، وذلى بسبب أن المعلومات تناتج عان سالوى  أكبر منها

طبيعي غير متفلف، بينها أدوات البحث األخر  قد يدلي المبحاوث بالمعلوماة 

 .الباحث لمجرد  لهاء

 نها تمكن الباحث من جمع البيانات تحت  روف سلوكية مألولة. .  7

  نها ال تعتمد على االستنتاجات لي األغلب.  -8

.  نها تسامح بالحصاول علاى بياناات ومعلوماات مان المحتمال أن الباحاث لال 9

 قبل المتح ة.  يفكر بها

. تساااااعد لااااي الحصااااول علااااى معلومااااات وبيانااااات حااااول ساااالوى ماااان ال 10

عااان أنفساااهل قاااوال او كتاباااة، وذلاااى كاألطفاااال و الااابكل  لتعبياااريساااتطيعون ا

 الباحث أن يعرف شيئا عن سلوكها.  والحيوانات التي قد تهل
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 عيوب المتح ة:

. قد يتعمد ألراد العينة التصنع و  هار انطباعاات مساايرة للقاائل بالمتح اة 1

 األخ  عند شعور هل بانهل مراقبون.  وعلى

حدث أو سلوى معاين ليتهياأ للباحاث لمتح تاه أثنااء  . صعوبة التنبؤ بوقوع2

وبذلى ينفل الباحث بعض أنواع السلوى النشاناله باأمور أخار  ، وقاد  حدوثه

 أحداثا مهمة لها أثر لي البحث ونتائجه.  تكون

. قااد تاادخل عواماال خارجيااة تعااوق أساالوب المتح ااة كالعواماال الشخصااية 3

 حداث أخر  بديلة. يزيقية أو وقوع أأو ال روف الف الطارئة

 مكانيااة تحيااز المتحاا  عنااد تسااجيله للاانمط الساالوكي المتحاا  لقااد يتجااه . 4

الباحث بما يؤيد مسلمات سابقة لديه، ومن ثل يضخل أو يقلل من قيمة  اهتمال

 الم اهر السلوكية التي يتح ها. بعض

 هناى بعض األحداث أو السلوكيات ال يمكن متح تها مباشرة لتكاون باذلى .5

 غير صالحة لها. 

تتطلب المتح ة وقتاا طاويت وهاذه مان الصاعوبات التاي لهاا تأثيرهاا علاى . 6

 المتح ة.  تطبيق

تتحكل بالمتح ة عوامل محددة زمانية ومكانية كوقاوع الحادث أو السالوى  .7

 عدة أماكن مما يجعل مهمة المتح  صعبة. لي

ف المتح ة، وأن هنااى مما سبق يتضح أن هناى بعض العيوب التي تكتن     

 طرقة للتنلب عليها.
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 ثانيا: العينة:

لاي علال اإلحصااء  لاى أنهاا:" هاي جازء  Sampleيشير مصاطلح العيناة      

من المجتمع حيث تتوالر لي هذا الجازء خصاائ  المجتماع نفساها، والحكماة 

من  جراء الدراسة على العينة هاي أناه لاي كثيار مان األحياان يساتحيل  جاراء 

على المجتمع، ليكون اختيار العينة، بهدف التوصال  لاى نتاائج يمكان  الدراسة

تعميمهااا علااى المجتمااع، ويصاابح ذلااى ممكنااا  ذا كاناات خصااائ  العينااة تمثاال 

خصائ  المجتمع، من حيث أكبار عادد ممكان مان المتنيارات ، وحتاى ياتمكن 

الباحااث ماان تو يااف معارلااه السوساايولوجية بمااا ليهااا أنموذجااه التحليلااي أي 

عليااه اختيااار العينااة المناساابة كااربط بااين الفرضااية  شااكالية والفرضاايات،اإل

 والميدان باعتبار العينة وحدة  حصائية ممثلة للمجتمع ككل، لهي تعد: 

طريقااة ماان طاارق البحااث وجمااع المعلومااات، لتأخااذ عينااة ماان مجمااوع مااا  -1

ي لتنتقاال ماان الجاازء األول  لااى الكاال أو التوصال  لااى الحكاال علااى المجتمااع لاا

ضااوء بعااض أوزانااه لهااو ضاارب ماان االسااتقراء وليساات العينااة  ال مثاااال أو 

 مجموعة أمثلة يستخل  منها أحكال قدر اإلمكان. 

ماانهج يتطلااب دقااة لااي تحديااد الهاادف الااذي تؤخااذ ماان أجلااه العينااة، وثانيااا  -2

 عناية لي وضع شروط هذه العينة، وثالثا خبرة لي اختيارها .

خرج ماان المجتمااع األصاالي، لهااي مجموعااة ماان وعليااه لااإن العينااة تساات     

األشخا  الذين ينتمون لمجتمع البحث وتكون العينة التي يتل اختيارهاا ولاق 

معااايير دقيقااة وعلميااة، وعليااه اتبعنااا طريقااة المعاينااة التااي تتناسااب وتمثياال 

 المجتمع األصلي، ويلزل عملية المعاينة شرطان أساسان: 
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 .تحديد المجتمع األصلي -أ

 حديد حجل العينةت -ب 

وعينة البحث هي العينة الفرضية، حيث يقول الباحث باختيار هاذه العيناة      

 .قق أغراض الدراسة التي تقول بها اختيارا حرا على أساس أنها تح

 أنواع العينة:  

العينة العشوائية البسايطة: هاي عيناة يراعاي لاي اختيارهاا أن يسامح لكال  -1

ئاة الوجاوده داخال العيناة، وأن ساحب أي لارد ال لرد من ألرادها بفر  متكال

يااؤثر لااي سااحب لاارد آخاار، بمعنااى أن احتماااالت االختيااار لكاال لاارد ماان ألااراد 

المجتمع األصلي تكون متساوية، وبهذا ال يؤثر االختيار لي الباحاث مان حياث 

االنحياااز، ويااتل اختيااار العينااة العشااوائية  مااا بطريقااة القرعااة، أو باسااتخدال 

داد العشوائية، أو غيار ذلاى، وينبناي مراعااة أن العيناة العشاوائية جداول األع

ال تمثل بالضرورة خصائ  المجتمع األصلي كله ولكنها تترى اختياار األلاراد 

 بالصدلة، وبهذا تنق   مكانية تسرب التحيز لي اختيار العينة. 

ى العيناة الطبقياة: يااتل تقسايل العينااات التاي تؤخااذ مان المجتمااع األصالي  لاا -2

 أقسال، سواء حسب السن أو المهنة، أو السنة الدراسية.

العينة المنت مة: يتميز هذا النوع من العيناات بانت اال الفتارات أو األعاداد  -3

بين وحدات االختيار حيث تكون المساالة باين عادد وآخار واحادة لاي المجتماع 

 األصلي. 
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ناواع الساابقة  العينة العرضية:  ن هاذا الناوع مان العيناات يختلاف عان األ -4

أي  ن العينااة العرضااية ال تمثاال المجتمااع األصاالي تمثاايت صااحيحا،  نمااا تمثاال 

العينة نفسها لقط، لالباحث لي هذه الحالة يأخذ العيناات بطريقاة الصادلة، أي 

يحصل على المعلومات من الذين يصادلهل، وطبعا لاإن نتيجاة هاذه العيناات ال 

طاي لكارة عان مجماوع األلاراد الااذين تعكاس واقاع المجتماع األصالي، و نماا تع

 أخذ منهل الباحث المعلومات المتاحة لديه.

 ثالثا: المقابلة:     

تعااد تقنيااة المقابلااة ماان أهاال أدوات جمااع المعطيااات لااي دراسااة األلااراد      

والجماعااات اإلنسااانية ويعااد التحقيااق بواسااطة المقابلااة تقنيااة يطاارع ختلهااا 

ساااة ومدققاااة وهادلاااة مااان أجااال خدماااة الباحاااث مجموعاااة مااان األسااائلة مدرو

موضااوع البحااث علااى مجموعااة مختااارة ماان عينااة البحااث حيااث تعااد الطريقااة 

األكثاار اسااتعماال لااي البحااث، وهااي شااكل ماان االتصااال المميااز لااي المجتمااع 

الحديث ، وتعد المقابلة محادثة موجهة يقاول بهاا الفارد ماع آخار أو ماع ألاراد 

السااتخدامها لااي بحااث علمااي أو بهاادف حصااوله علااى أنااواع ماان المعلومااات 

 االستعانة بها لي عمليات التوجيه و التشخي  والعتج.

واستمارة المقابلة يقصاد بهاا قائماة األسائلة التاي يقاول الباحاث باساتيفاء      

بياناتهااا ماان خااتل مقابلااة تااتل بينااه وبااين المبحااوث، أي  نهااا تتضاامن موقااف 

المعلوماات شايوعا ولاعلياة  المواجهة المباشرة، حيث تعاد أكثار وساائل جماع

لي الحصول على البيانات الضارورية ألي بحاث، والمقابلاة ليسات بسايطة بال 

 هي مسألة لنية ".
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لهي عملية اجتماعية صرله تحدث باين شخصاين الباحاث والمبحاوث، أو      

المقاباال الااذي يسااتلل المعلومااات ويجمعهااا ويصاانفها، والمبحااوث الااذي يعطااي 

 بعد  جابته عن األسئلة الموجهة  ليه من قبل المقابل . المعلومات  لى الباحث

ودلياال المقابلااة هااو مجموعااة ماان النقاااط والموضااوعات التااي يجااب علااى      

القااائل بالمقابلااة أن ينطيهااا مااع المبحااوث خااتل الحااوار الااذي يجريااه معااه، 

ويساامح لااي هااذه الحالااة بدرجااة عاليااة ماان المرونااة لااي الطريقااة والصااياغة 

لذي تخضع له األسائلة التاي يوجههاا الباحاث للمبحاوث، ومناه لاإن والترتيب ا

التاي تساتخدل لدراساة سالوى لارد أو ألاراد للحصااول  المقابلاة: هاي تلاى األداة

علاااى  جاباااة عااان موقاااف معاااين أو عااان أسااائلة معيناااة، أو المتح اااة النتاااائج 

 .ة للتفاعل الجماعي أو االجتماعي المحسوس

دثة الجادة والموجهة نحو هدف محادد ولايس تعريف )بنجهال(: هي المحا     

لمجاارد الرغبااة لااي المحادثااة لااذاتها. أمااا )جاااهودا( ليعرلهااا  بأنهااا التبااادل 

اللف ااي الااذي يااتل وجهااا لوجااه بااين القااائل بالمقابلااة وبااين شااخ  آخاار أو 

 أشخا  آخرين.

وتعريف )انجلس وانجلس( الذي يقاول لياه باأن المقابلاة محادثاة موجهاة      

ها شخ  مع شخ  آخر أو أشاخا  آخارين، هادلها استشاارة أناواع يقول ب

معينة من المعلومات الستنتلها لي بحث علمي او لتستعانة بها لاي التوجياه 

 والتشخي  والعتج،.

أمااا )ماااكوي وماااكوي( ليعرلااان المقابلااة بأنهااا اتفاعاال لف ااي يااتل بااين      

ائل بالمقابلااة أن شخصااين لااي مواقااف مواجهااة  ذ يحاااول  حااداهما وهااو القاا
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يستشير بعض المعلومات أو التعبيرات لاد  البحاوث والتاي تادور حاول آرائاه 

 ومعتقداته".

 ن هذه التعريفات و ن اختلفت لي ألفا ها لهاي تتركاز حاول هادف، وهاو      

أن المقابلااة هنااا تختلااف عاان المحادثااة الشخصااية التااي تااتل بااين الناااس لااي 

هل ماع متنيراتهاا المتعاددة لهاي أي المقابلاة حياتهل االجتماعياة نتيجاة لتفااعل

تتل أساساا لتحقاق هادلا محاددة يساعى  لياه المقابال، ويدركاه المقابال، هاذا ماا 

 تعنيه المقابلة بصفة عامة.

أماااا المقابلاااة العلمياااة لهاااي أداة مااان أدوات البحاااث ياااتل بموجبهاااا جماااع      

ث، أو اختبااار المعلوماات التااي تمكاان الباحااث ماان اإلجابااة علااى تساااؤالت البحاا

لروضه، وتعتمد على مقابلة الباحث للمبحوث وجها لوجاه بنارض طارع عادد 

 من األسئلة من الباحث واإلجابة عليها من البحوث.

والمقابلة هي األداة الوحيدة التاي تجعال الباحاث وجهاا لوجاه أماال مصادر      

ل المعلومات وتتايح لاه لرصاة التعامال المباشار ماع الموقاف والتكياف للحصاو

على أكبر قدر من المعلوماات بتفاصايل دقيقاة واضاحة،  ذ ياتمكن الباحاث مان 

األخاااذ والعطااااء واالسترساااال لاااي الحاااديث ماااع المجياااب والنفااااذ  لاااى أعمااااق 

 الموضوع.

ومان أجال أن تحقاق المقابلاة الناارض المطلاوب يجاب أن تتاوالر الشااروط      

 التالية: 

 من قبل المستجوب. قابلية المعلومات المطلوبة لنجابة عنها  -

 لهل الشخ  المستجوب األسئلة الباحث واتصالها بموضوعه.  -
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تولر الدالع لاد  المجياب ماي يقادل  جاباات صاحيحة ودقيقاة وقادرة الباحاث  -

 على تبيين ذلى.

 أنواع المقابلة:

تصانف المقابلاة تصانيفات عديادة بحساب موضاوع المقابلاة وهادلها  لقاد      

 س:تصنف المقابلة على أسا

  الهدف: -

 ولق الهدف الذي تسعى  لى تحقيقه  لتنقسل  لى:     

المقابلة المسحية: وتستخدل للحصول علاى معلوماات وبياناات مان مياادين  .1

ويكثاااار اسااااتخدامها لااااي االقتااااراع السياسااااي وقياااااس الاااارأي العااااال  مختلفااااة

واالتجاهات نحو موضوعات معيناة، أو لجماع معلوماات عان مشافتت ماؤثرة 

تنمية لي كالة مجاالت الحياة، وكذلى تستخدل لاي مساح االتجاهاات نحاو لي ال

الباارامج التربويااة أو هيئااات التاادريس بالمؤسسااات التعليميااة أو تحديااد آراء 

هاذه المعلوماات لاي  ضاالة معاارف  المدرسين نحو السياسة التعليمياة، وتفياد

 جديدة أو نتخذ سبيت لعتج مشفتت معينة. 

يصااية: وتكشاف عاان العوامال الديناميااة الماؤثرة لااي ساالوى . المقابلاة التشخ2

ويخطط لهذا النوع من المقابلة مسبقة، ونهيا األسئلة للحصول علاى  المريض

الماضي والحاضار وشخصاية الماريض وطبيعاة المشاكلة، ومان  معلومات عن

ثااال التوصااال  لاااى اساااتنتاجات تشخيصاااية لحالاااة الماااريض، وباااذلى لالمقابلاااة 

مشااكلة معينااة وتقصااي األسااباب التااي أدت  لااى  ى لهاالالتشخيصااية تهاادف  لاا

 تفاقمها. 
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. المقابلة العتجية: نهدف المقابلة العتجية  لى مساعدة المبحوث على لهل 3

بشاكل ألضال، ووضاع خطاة لعتجاه وعاتج العوامال المساببة وتخفيفهاا  نفسه

وتحسااين الحياااة االنفعاليااة، ويااؤدي هااذا النااوع ماان المقابلااة  لااى استبصااار 

المبحااوث بذاتاااه وبسااالوكه وبدوالعاااه وتخليصاااه مااان المخااااوف والصاااراعات 

الشخصية المؤرقة لحياته ومساعدته لي تحقيقه ذاتاه، وحال صاراعاته، ولاي 

هذا النوع من المقابلاة ياتل عاتج الموقاف تبعاا المعتقادات و اروف المبحاوث 

 عالج.التي يؤمن بها الم وقناعاته، وولق الرؤية الن رية والمدرسة الفكرية

المقابلاة اإلرشاادية: ومااا يسامى بالمقابلااة التوجيهياة، وتهاادف  لاى تمكااين  -4

مان أن يفهال مشاكتته الشخصاية والتعليمياة والمهنياة بشاكل ألضال  المبحوث

 الحل هذه المشكتت.  و عداد خطط

المقابلة المهنية: وهي المقابتت التي تستخدل قبل التو يف، ويهادف هاذا  -5

لة  لى تحديد ماد  صاتحية الشاخ  لمهناة أو دراساة معيناة من المقاب النوع

الختيار ألضل المتقدمين ألشنال المهنة أو الو يفة، وتتمثل هاذه المقابلاة لاي 

جمااااع المعلومااااات عاااان بعااااض الجوانااااب الجساااامية والعقليااااة واالجتماعيااااة 

واالنفعالياة التاي يتطلبهااا العمال، وان يمتلاى الشااخ  القاائل بالمقابلاة بيانااات 

العماال والخصااائ  النفسااية والعقليااة الواجااب توالرهااا لااي األشااخا  عاان 

 المرشحين للو يفة.

 :المشاركين عدد -

 ولقا لعدد المشاركين ليها، تصنف المقابلة  لى:     
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. المقابلة الفردية: وهي المقابلاة التاي تاتل ماع لارد واحاد لاي جلساة خاصاة 1

بح اسااتجاباته ، لتصااحتااى يشااعر المبحااوث باالطمئنااان والثقااة ولااي جااو ودي

 وتكامت. ا وانطتق اأكثر صدق

اد دلعة واحدة لي مكاان واحاد . المقابلة الجامية: وتل مع مجموعة من األلر2

واحد يشتركون لي مشكلة واحدة لنرض المناقشة لي حلها، ومن أجال  ووقت

 الحصول على معلومات أولر لي أقصر وقت واقل جهد. 

 يل مقابلة مع مجموعاة مان األلاراد دلعاة واحادة ويقول الباحث أحيانا بتن     

( لردا وذلى بنرض تسهيل االتصاال بهال 12 - 6ويتراوع عدد هؤالء ما بين )

و شراى الجميع لي المناقشة، وتفيد مثل هذه المقابلة لي بعض المواقف مثال 

العماال مااع جماعااات المااراهقين او تقااويل ناازالء السااجون أو حاال المشااكتت 

 مؤسسة عالية، الخ.االجتماعية لي 

ويقاادل هااذا النااوع ماان المقابلااة معلومااات مفياادة وذاى الجتماااع عاادد ماان      

األلااراد لهاال خلفيااات متقاربااة ومتباينااة للكشااف عاان مشااكلة معينااة أو لتقااديل 

شيء معين ويؤدي أيضا  لى حدوث التنذية الراجعة والمسااعدة التلقائياة لاي 

 التداعي والصدق من الكتل.استدعاء المعلومات والتشجيع أيضا على 

 درجة التن يل والدقة: -

  ذ يمكن تصنيف المقابلة ولقا لدرجة التن يل والدقة  كاصتي:     

. المقابلة المقننة: وتعنی بتوجيه األسائلة نفساها وبالطريقاة نفساها  لاى كال 1

قائمة محددة مسبقا ولي ضاوء هادف المقابلاة المعادة لهاا، ومثال  مراجع ولق

قااابتت عمليااة الطااابع،  ذ أنهااا تااولر الضااوابط التزمااة التااي تساامح هااذه الم
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بصياغة تعميرات عملية وتتصف مثل هذا النوع مان المقابلاة بالدقاة والضابط 

 والتن يل المحتو  والحصول على أكبر عدد من اإلجابات.

وتمتااز بالحصاول علاى عاادد أكبار مان اإلجابااات وتتصاف بالدقاة والضاابط      

اإلجاباااات كمياااة وتحليلهاااا كيفياااة، ويهااادف هاااذا الناااوع  لاااى وساااهولة بلاااورة 

الحصااول علااى معلومااات معينااة وماان نمااوذج مقاارر ساالفة، واألشااخا  الااذي 

تجاااري مقاااابلتهل علاااى هاااذا النحاااو يجيباااون علاااى أسااائلة متشاااابهة ويتلقاااون 

  روف متقاربة  لى حد كبير.  توضيحات مماثلة ويجري الحوار معهل لي

ة: ويتساال هاااذا الصاانف ماان المقابلااة بالمروناااة وأن . المقابلااة غياار المقنناا2

علاى اساتجابات المبحاوثين قليلاة، ويمكان تعاديل األسائلة  الضوابط المفروضة

الموجهااة للمبحااوث والحصااول علااى المعلومااات بطريقااة عرضااية وباإلمكااان 

تتبع اإلشارات واإليماءات المتوقعة، ولكن صياغة المعلومات والبيانات تكون 

ا الناوع مان المقاابتت ذا قيماة لاي الدراساات االساتطتعية  ذ صعبة. ويعد هاذ

يسااعد الباحااث لااي اختياار األساائلة وصااياغتها، كماا يمااد الباحااث باالستبصااار 

 زاء الااادوالع اإلنساااانية والتفاعااال االجتمااااعي ومااان أمثلاااة هاااذا الناااوع مااان 

المقااابتت تلااى التااي تجااري لااي العيااادات النفسااية ومراكااز التوجيااه واإلرشاااد 

النفساي والترباوي،  ذ يسامح الباحاث للمفحاو  بالتحادث بحرياة ليماا يتعلاق 

 .ه و روله لي جو حر طليق غير مقيدبإمكانات

 مزايا المقابلة:

  ن استخدال المقابلة كأداة للبحث بشكل علمي له مزايا منها:      

  نها ألضل وسيلة الختبار وتقويل الصفات الشخصية لأللراد.  -1
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لائدة لي تشخي  ومعالجة المشاكل اإلنساانية وخاصاة العاطفياة .  نها ذات 2

 منها. 

 . تولر عمقة لي اإلجابات إلمكانية توضيح و عادة طرع األسئلة. 3

تستدعي معلوماات مان المراجاع أو المبحاوث مان الصاعب الحصاول عليهاا  .4

 وسيلة او طريقة أخر .  باية

 ن تتل مقابلتهل. تولر  مكانية الحصول على  جابات من مع ل م -5

 يضمن عدل تأثير أي مؤثرات خارجية على  جابة المبحوث.  .6

.  نها عملية تحدث وجها لوجاه وهاذا لاه أثاره اإليجاابي لاي  مكانياة التكياف 7

 والشرع والتوضيح. 

 تبادل الحوار الديالوجه لي المقابلة يؤدي  لى قلة الحاجة  لى الكتابة.  .8

اف بحثه ونوع المعلومات التاي ينبناي الوصاول . قدرة الباحث لي شرع أهد9

 لأللراد الذين يقول بمقابلتهل وبذلى يتوصل  لى معلومات دقيقة وعميقة.  ليها

تساااعد المقابلااة الباحااث لااي تكااوين تصااور عاان الفاارد الااذي ساايتل أخااذ  -10

 ويساعد لي تكوين بعض األحكال عن اإلجابات المعطاة.  البيانات عنه

لااة باحتوائهااا علااى درجااة ماان المرونااة لااي توجيااه الحااديث . تمتاااز المقاب11

 األسئلة ولق متطلبات الموقف.  وتنيير نماذج

 . يتيح المقابلة التوصل  لى أعماق المشاعر واصراء والمعتقدات.12
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 عيوب المقابلة:
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 رابعا: االستبانة:

تعااد اسااتمارة البحااث ماان أكثاار أدوات جمااع البيانااات شاايوعا لااي البحااوث      

 لااى بااذل الجهااد ماان أجاال صااياغة اسااتمارة االجتماعيااة، هااذا مااا ياادلع الباحااث 

 البحث بصورة تؤدي  لى تحقيق أهداف الدراسة.

لمصاااطلح االساااتبانة يشاااير  لاااى أداة لجماااع البياناااات، وهاااي عباااارة عااان      

اسااتمارة بحااث ويعرلهاااا لاااخر عاقااال أنهااا: " أداة مفيااادة ماان أدوات البحاااث 

ق والتوصاال العلماي، وهااي مسااتعملة علاى نطاااق واسااع للحصاول علااى الحقااائ

 لى الوقائع والتعارف علاى ال اروف واألحاوال ودراساة المواقاف واالتجاهاات 

واصراء، وتضل عددا من األسئلة يطلب مان المبحاوث أن يجياب عنهاا بنفساه، 

ولي بعض األحيان ترسل هذه القائمة مان األسائلة عان طرياق البرياد وتسامى 

تبانة أنها " مجموعة مان لي هذه الحاالت باالستبانة البريدية. كما يعرف االس

األسااائلة المرتباااة حاااول موضاااوع معاااين، ياااتل وضاااعها لاااي اساااتمارة ترسااال 

لألشااخا  المعنيااين بالبريااد أو يجااري تسااليمها باليااد تمهياادا للحصااول علااى 

 أجوبة عن األسئلة الواردة ليها ".

وبالتالي لهي الدليل أو المرشد الذي يوجه المقابلة التي تقع باين الباحاث      

مبحاااوث بعاااد أن يرسااال مسااااراتها ويحااادد موضاااوعاتها ويشاااخ  طبيعاااة وال

المعلوماااات التاااي يطلبهاااا الباحاااث مااان المبحاااوث، وعلياااه ياااتل تحدياااد أسااائلة 

 االستمارة ولق ما تفرضه صياغة الفرضيات بهدف التحقق منها ميدانيا.

واستمارة البحث أنموذج يضل مجموعة من أسائلة توجاه  لاى األلاراد مان      

صاول علاى معلوماات حاول موضاوع أو مشاكلة، أو موقاف ماا، لهاي: أجل الح
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التقنياااة المباشااارة لتساااتطتعات العلمياااة المساااتعملة لأللاااراد، والتاااي تسااامح 

لمساءلتهل بطريقاة مباشارة أو غيار مباشارة والحصاول علاى نتاائج كمياة مان 

 بمقارنات عديدة.أجل  يجاد عتقات  حصائية ومن أجل القيال 

يمكن ترجمة هدف البحث لي أسئلة محددة لها عتقاة بهادف ومن ختلها      

 الدراسة ككل .

ويتل تنفيذ االستمارة  ما عن طريق المقابلة الشخصاية، أو أن ترسال  لاى      

 المبحوثين عن طريق البريد. 

مصطلح وضعه المترجمون العارب االختصاصايون للكلماة واالستبيان هو      

اء باللنة العربياة بمرادلاات مختلفاة لمانهل ، وجQuestionnaireاإلنجليزية 

من أساه باالستفتاء أو االستبارة، أو االستقصاء، والبعض اصخار باالساتبيان، 

وأيا كانت هذه المفاهيل والدالالت  لإنها تعناي اساتمارة تحتاوي مجموعاة مان 

العبارات او الفقرات أو األسئلة المكتوبة يتطلب اإلجابة عليها بماا ياراه الفارد 

 مها أو ينطبق عليه، الخ.

لاالسااتبيان وساايلة أو أداة يسااتخدمها القااائمون بالبحااث لااي مجااال العلااول      

النفسااية واالجتماعيااة بهاادف التوصاال  لااى معلومااات أو أراء تفيااد لااي  ثبااات 

صااحة التساااؤالت المطروحااة حااول مشااكلة ماان المشاااكل، ويتضاامن االسااتفتاء 

وترسل  لاى عيناة  لي قائمة استمارة المفردات تكتبمجموعة من العناصر او 

من ألراد المجتمع الذي يطبق البحث لي حادوده لنجاباة عليهاا، وينحادد بنااء 

 االستفتاء ولق طبيعة وحجل المعلومات والبيانات المطلوب جمعها وتوالرها.
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ويباادو أن هناااى ثااتث مصااطلحات للتعبياار عاان اسااتمارة االسااتبيان لااي      

ف بأنااه أحااد الوسااائل الفنيااة للعماال الميااداني الااذي االسااتبار الشخصااي، ويعاار

يستخدل لمتح ة سالوى الفارد أو الجماعاة واساتجوابهل وتساجيل المتح اات 

، اصخار هاو االساتبيان، وال يختلاف تعريفاه الثااني أو االستجوابات، و المدلول

عن تعريف أبو لند ومليكة، أما المصطلح الثالث لهو االستخبار، ويعرف بأنه 

موعة من األسئلة يتل استجواب المفحو  ليها ويساجل اساتجاباته علاى المج

تلاى األساائلة بواسااطة الباحااث ماان خاتل  جابااة الشااخ  المااراد الوصااول  لااى 

 جابااات منااه علااى اسااتمارة األساائلة، وال يوجااد اخااتتف بااين هااذه ماان حيااث 

صياغة األسائلة وترتيبهاا ترتيباا منطقياا متصات بالمشاكلة موضاوع الدراساة، 

لااي تعريفااه عاان التعريفاااات  مااا المفهااول اصخاار لهااو االسااتبيان وال يختلاافأ

 .السابقة

ويعرف جمال زمی والسيد ياسين االستبيان بأنه وسايلة مان وساائل جماع      

البيانات تعتماد أساساا علاى اساتمارة تتكاون مان مجموعاة مان األسائلة ترسال 

لموضاوع الدراساة بواسطة البريد او تسلل  لاى األشاخا  الاذي تال اختياارهل 

ذلاى بادون مسااعدة  ليقوموا بتسجيل  جاباتهل على األسئلة الاواردة، وياتل كال

 .الباحث لتلراد

ويفرق وليال جود وزميله بولوهات بين المصاطلحات الاثتث االساتبيان و      

استارة البحث ودليل المقابلة، للديهل أن االستبيان هو الوسايلة التاي تساتخدل 

أما  ة ألسئلة معينة بشكل استمارة يملؤها المستجيب بنفسهللوصول  لى أجوب

استمارة البحث لتعني مجموعاة مان األسائلة التاي توجاه و تملاى علاى األلاراد 

لنجابة عليها من قبال المقابال لاي موقاف المواجهاة الشخصاية مباشارة، وأن 
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صاااورة اساااتمارة البحاااث تتشاااابه لاااي كثيااار مااان الخصاااائ  ماااع اساااتمارة 

 االستبيان.

اما دليل المقابلة لإنه مجموعة أو قائمة من النقااط أو الموضاوعات التاي      

ينطيهااا المقاباال خااتل مقابلتااه للمبحااوث، ولااي هااذه الحالااة يساامح  يجااب أن

قابال بشيء من المرونة ليها يتعلق باألسلوب والترتيب واللناة التاي يمكان للم

 .أن يوجد بها أسئلته للمبحوث

لااي أبساااط صااوره هاااو عبااارة عااان مجموعااة مااان وعمومااا  لاالساااتبيان      

األسئلة تعد  عدادا محددة وترسل بواسطة البرياد أو تسالل بالياد  لاى أشاخا  

مختااارين لتسااجيل  جاباااتهل علااى صااحيفة األساائلة الااواردة ثاال  عادتهااا ثانيااة 

ويطلق عليه البعض لي هذه الحالة كلمة استخبار ويتل كل ذلاى بادون معاوناة 

 سواء لي لهل األسئلة أو تسجيل اإلجابات عليها. من الباحث لأللراد

وقاااد تنشااار األسااائلة المطلاااوب اإلجاباااة عليهاااا لاااي الصاااحف والمجاااتت      

والتلفزيون ليجيب عليها األلراد ويرسلونها  لى الهيئة المشرلة علاى البحاث، 

ويطلااق علااى االسااتبيان المرساال بالبريااد أو المنشااور لااي الصااحف والمجااتت 

بريادي، تمييازا لاه عان االساتبيان غيار البريادي الاذي يتاولى لياه باالستبيان ال

 الباحث أو أحد متدربيه توزيعه و جمعه من المبحوثين.

وقد تتاراوع اساتمارة االساتبيان مان قائماة صانيرة لألسائلة  لاى عادد مان      

الصحائف، وتختلف أيضا من ناحية ناوع األسائلة مباشارة أو غيار مباشارة أو 

 النهائية. مقفلة أو مفتوحة
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 ذا  لالمقصااود باالسااتبيان، مجموعااة أساائلة تاادور حااول موضااوع معااين      

تقدل لعينة من األلراد لنجابة عليها، وتعد هذه األسئلة بشكل واضاح بحياث ال 

 تحتاج  لى شرع  ضالي و تجمع معا لي شكل استمارة .

 القواعد المنهجية لبناء استمارة بحث:

حث جدير بالعناية الفائقاة  ألن ماد  صاحة النتاائج  ن تصميل استمارة الب     

يعتمد عليه )تصميل االساتمارة(، ويتطلاب  لماماا بأوضااع مجتماع البحاث، لاذا 

 يجب مراعاة بعض القواعد المنهجية عند بناء االستمارة.

األسئلة التي تحتويهاا االساتمارة: لكاي ياتمكن الباحاث مان تحدياد األسائلة      

ارة، يجاب علياه أن يحصار البياناات التاي يحتاجهاا، هال التي تتضامنها االساتم

التأكااد ماان المعتقاادات واالتجاهااات؟ أل أل  ،نااوع الااذي يتصاال بالحقااائقهااي ال

 تهدف  لى التعرف على أنماط السلوى والعتقات المتبادلة.

واألساائلة نوعااان  لإمااا تحصاار جميااع اإلجابااات المحتملااة، وتكتااب أمااال      

و ألاراد البحاث بوضاع عتماة علاى اإلجاباات المناسابة السؤال ليقول الباحث أ

 وهذه هي األسئلة المنلقة، مثل تحديد اإلجابة عن السؤال.

وهنااى نااوع ثااان ماان األساائلة، وهاو مااا يعاارف باألساائلة المفتوحااة، وليااه      

يتاارى أللااراد البحااث الحريااة لااي تحديااد اإلجابااات المناساابة لألساائلة الملقاااة 

يااات هااذه الطريقااة، أنهااا تعطااي أللااراد البحااث صااورة علاايهل، وماان أهاال  يجاب

واضحة ودقيقة عما يعتقادون أنهاا اإلجاباة الصاحيحة، أماا مان سالبياتها لهاي 

أنهاا تكلااف ألااراد البحاث وقتااا أطااول وجهادا أكباار ، وهااذا قاد ياادعو  لااى الملاال 

 وخاصة لي استخدال االستبانة البريدية.
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 صياغة األسئلة:

وط يجااب مراعاتهااا عنااد صااياغة األساائلة التااي هناااى مجموعااة ماان الشاار     

 تتضمنها استمارة البحث، وهذه الشروط هي: 

يجب أن تكون األسئلة بسيطة وواضحة وبعيدة عن التعقيد اللف اي، حياث ال  -

 عاض البااحثين باأن تكتاب االساتمارة تقبل االلتباس أو  ساءة الفهال، وينصاح ب

 بلنة الحياة اليومية كنوع من التبسيط. 

يجب أن تصاا  األسائلة لكاي تكاون  جاباتهاا قاطعاة وبسايطة بقادر اإلمكاان،  -

 كأن تكون اإلجابة بنعل أو ال. 

أن يراعااى لاااي صاااياغة األساائلة، أال يطلاااب مااان المجيبااين  جاااراء عملياااات  -

 حسابية مطولة تستدعي ذاكرة حادة. 

ت أال تكاااون األسااائلة مااان الناااوع اإليجاااابي، أي ال تاااوحي للمبحاااوثين بإجاباااا -

 معينة. 

 يجب تحاشي األسئلة التي تدلع المبحوث للكذب أو االدعاء . -

يجب أال تشتمل األسئلة على أكثار مان نقطاة واحادة، لاإذا كاان الباحاث يرياد  -

 السؤال عن شيئين ليستحسن وضعهما لي سؤالين متتالين. 

تضاااف أساائلة ال بقصااد اإلجابااة عنهااا لااذاتها، باال للتأكااد ماان دقااة اإلجابااات،  -

ويمكن لتحقيق ذلى تكرار بعض األسئلة بصيغ مختلفاة، وتسامى هاذه األسائلة 

 بأسئلة المراجعة أو الضابطة. 
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 غالبا ما يراعى عند ترتيب األسئلة التدرج من العال  لى الخا .  -

 شكل األستمارة:

يجااب أن يكااون حجاال االسااتمارة مناساابا، و نااوع الااورق المسااتعمل جياادا      

نه مقبوال، وأن تكون الطباعة جيدة و ساهلة القاراءة، كماا يحمل الكتابة، و لو

يوضااح علااى غااتف االسااتمارة موضااوع البحااث، واساال الهيئااة المشاارلة علااى 

البحث، وما يفيد سرية البياناات، أماا عان التنسايق الاداخلي لتساتمارة ليجاب 

ترتياب األساائلة ترتيبااا منطقيااا، يراعااي التسلساال و العتقااات بينهااا، كمااا يجااب 

ل األسئلة  لى مجموعات توضع لها عنااوين لرعياة، وتتارى خاناات ليهاا تقسي

لنجابااة، حتااى ال يضااطر ألااراد البحااث  لااى اإلجابااة علااى ورقااة منفصاالة، كمااا 

ينبني مراعاة التنفيذ اصلي لتحليل البيانات لي األبحاث الكبيرة، التاي تساتخدل 

إلجابااات كاال  codeليهااا اصليااات اإلحصااائية، وعليااه يجااب وضااع دلياال رقمااي 

 .سؤال

 انواع االستبانة:

 على: هناى أنواع أو تصنيفات مختلفة لتستبيان تتوقف     

 أوال: طبيعة االسئلة واالجوبة: 

 وتنقسل  لى نوعين رئيسيين هما :      

 . االستفتاء اللف ي:1

 ويعتمد هذا النوع من االستبيان على اللنة المكتوبة ويضل اصتي:      
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 :ان المفتوعتبيالسا -أ 

هاااو ذلاااى االساااتبيان الاااذي يتااارى للمساااتجيب حرياااة التعبيااار عااان آرائاااه      

بالتفصيل، مما يساعد الباحث بالتعرف  لاى األساباب والعوامال والادوالع التاي 

تؤثر على اصراء الحقائق التي استجاب لها المبحوث بحرياة تاماة ولاي ضاوء 

تولر له الفرصة لاي الكشاف  طاره المرجعي دون تحديده بإجابات محددة،  ذ ت

 عن دوالعه واتجاهاته والخلفية التي بني  جابته عليها.

لااي هااذا النااوع ماان االسااتبيانات لااالمبحوث لااه مطلااق الحريااة بااذكر أيااة      

معلومات يعتقد بأنهاا متعلقاة بالساؤال مهماا كانات طبيعتهاا وأغراضاها، ومان 

 أمثلة األسئلة المفتوحة التي يمكن طرحها اصتي :

 ما هي أنشطة الفرا  والترويح التي تمارسها ختل وقت لراغى؟ -

 لدراسات العليا لي داخل البلد؟ ما هي مواقفى اتجاه ا -

 ي؟بما رأيى لي اإلعتل العر -

 ما موقفى من ن ال العولمة؟  -

لفي جميع هذه األسئلة المفتوحة بعطاي المجاال للمبحاوث باإلجاباة عليهاا      

أيااة معلومااات مناساابة تتفااق مااع أبعاااد ومضااامين األساائلة بحريااة تامااة وذكاار 

 المطروحة، ومن لوائد أو مزايا األسئلة المفتوحة اصتي : 

 . ال تقيد المبحوث بحصر  جاباته ضمن  طار محدد من قبل الباحث. 1

 حقائق والمعلومات التي يرد ذكرها.يتمتع المبحوث بحرية كاملة  زاء ال -2
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 معقدة. متئل للمواضيع ال - 3

 يعطي معلومات أكثر دقة.  - 4

 سهلة اإلعداد.  - 5

يااتمكن المبحااوث ماان تزويااد الباحااث بالتفساايرات والتعليقااات والشااروحات  -6

 األسئلة المطروحة. عن

وعلى الرغل من لوائاد األسائلة المفتوحاة لاإن هنااى جملاة مان الم خاذ أو      

 المساوا تتصف بها، منها: 

بااة عاان رأيااه بشااكل مفصاال ألسااباب عاادة منهااا الوقاات . لتااور المبحااوث للكتا1

 التعبيرية وغير ذلى.  والقدرة

 . مكلف من حيث الوقت والجهد. 2

 . صعوبة تحليل االستجابات الواردة من المبحوث وتبويبها وتصنيفها. 3

 ترى المبحوثين هائمين ليس لديهل دالالت وأطر لتوجيه ألكارهل..  4

مااات الااواردة ماان المبحااوث، ممااا يجعلااه لااي . صااعوبة تاادوين جميااع المعلو5

 ار.يبيخط  لي االختللمعلومات وهذا ما يجعله قد يصيب أو  موقف اختيار

لمعالجتهاااا  حصاااائية صاااعوبة ترمياااز المعلوماااات وتوصااايفها وتكمميهاااا  - 6

 . اوتحليلها علمي
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 ان المنلق:تبياالس -ب

خاصاة بموضاوع  وهو االستبيان الذي يعاد لاي صاورة قائماة مان األسائلة     

البحث جمعت لقراته من ختل االستبيان المفتوع والدراساات الساابقة وخبارة 

الباحااث، وهااذه األساائلة تصااا  بشااكل تكااون اسااتجاباتها محااددة حسااب طبيعااة 

المياازان الااذي يصاامل لااه كااان يجيااب باانعل، أو ال، أو بموالااق، ال أدري، غياار 

 اختبار اإلجابة المناسبة. موالق، أو أية تعليمات أخر  خاصة بالميزان تطلب

ويساامى أيضااا باالسااتبيان المقيااد أو المقفااول أو محاادد اإلجابااة  ذ يختااار      

المبحوث من بين اإلجابات المحددة بكتابة بعض الجمال كاان يقاول انعال أو ال، 

( صاحموالق، غير موالق، ال أدري، وغيار ذلاى أو يضاع عتماات )»أو يقول 

 .أأو خط

ألحيااان تكااون لئااات اإلجابااات المحتملااة مدونااة بجانااب ولااي كثياار ماان ا     

السؤال، وما على المبحوث  ال اختيار اإلجابة كان يساأل المبحاوث عان حالتاه 

 التعليمية )أمي، يقرأ ويكتب، ابتدائي،  عدادي، ثانوي، جامعي(.

واألسئلة المنلقة هي التي يحدد الباحاث  جابتهاا مسابقة، ويعتماد لاي هاذا      

لى ألكار الباحاث وخبرتاه وأغاراض البحاث، والنتاائج المتوخااة مان التحديد ع

البحث، والمبحوث بعد قراءته للسؤال المنلق والتعرف علاى  جاباتاه المحاددة 

يؤشر على الجواب المحدد له من قبل الباحث بماا ياتتءل ماع  رولاه وألكااره 

تاي وضاعها وميوله واتجاهاته، وغالبا ماا ترماز اإلجاباات المختلفاة لألسائلة ال

الباحاااث لكاااي تساااهل عملياااة تبويبهاااا وتحويلهاااا  لاااى أرقاااال ويمكااان تحليلهاااا 

 والتعليق على نتائجها النهائية.
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واإلجابات الموضوعة من الباحث يجب أن تكون شاملة بحيث تنطباق ماع      

ألكاار و  ااروف ومواقاف جميااع المبحاوثين مهمااا كانات خلفياااتهل االجتماعيااة 

 والثقالية والمهنية.

 ولتستبيان المنلق لوائد عدة أو مميزات منها:      

يساعد الباحث لي الحصول على معلومات وبيانات أكثر مما يسااعده علاى  -1

 العوامل والدوالع.  معرلة

سااهولة اإلجابااة عليهااا ماان قباال المبحااوثين وال تتطلااب وقتااا طااويت مااان  -2

 المبحوث. 

  . االقتصاد لي الوقت وقلة التكاليف المالية.3

 سهولة تفريغ المعلومات والبيانات المستحصلة من المبحوثين.  4

سهولة تبوياب المعلوماات والبياناات الميدانياة المستحصالة وتحويلهاا  لاى  -5

لي جداول  حصائية و وضاوع تحليال الجاداول واألرقاال تحلياة  أرقال ووضعها

  الوصف والخيال واالنفعال.  حصائية، ويجعل البحث تحليلية بعيد عن

 لضت عن هذه الفوائد، لإن عليها بعض المأخذ، منها:      

تقيد  جابات المبحوثين باإلجاباات التاي يريادها الباحاث، وهاذه قاد ال تكاون  -1

 وال تعبر عن ألكار وانطباعات تدور لي ذهن المبحوث.  حقيقية

 . قد تكون النتائج المتوصل  ليها مصطنعة وال تعبر عن الحقيقة. 2
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طيع األسائلة المنلقاة لاي الكشاف عان الحيااة الذاتياة والسايكولوجية . ال تست3

 والقيمية اللمبحوثين 

عااادل  مكاااان الكشاااف عااان الااادوالع التاااي أدت باااالمبحوث لنجاباااة بهاااذه .  4

 الصينة. 

 . عدل االرتقاء لي الوصول  لى معلومات كالية لي نفس المجال وبعمق.5

 األسئلة دون صعوبة. دراى معاني قد ال يستطيع المبحوث لي  . 6

 قد ال يستجيب المبحوث للمشكلة المطروحة واغناءها باصراء. . 7

 المفتوع: -االستبيان المنلق  -ج

يتكون هاذا الناوع مان االساتبيانات مان أسائلة منلقاة يطلاب مان المبحاوث      

اختياااار اإلجاباااة المناسااابة لهاااا، وأسااائلة أخااار  مفتوحاااة تعطاااي الحرياااة لاااي 

ل هذا النوع عندما تكون المشاكلة صاعبة ومعقادة تحتااج  لاى اإلجابة، ويستعم

العمق والتوسع، وتتميز بانها أكثر كفاءة لي الحصول على المعلومات، وأنها 

 تعطي المبحوث لرصة إلبداء رأيه. 

 :. االستيبان غير اللف ي المصور2

هااو االسااتبيان الااذي يقاادل للمبحااوثين متضاامنة ليااه األساائلة علااى شااكل      

أو صور بدال من العبارات المكتوبة بختار المبحوث من بينها اإلجاباات  رسول

التاااي يميااال  ليهاااا، ويعتبااار هاااذا الناااوع مااان االساااتبيانات أداة مناسااابة لجماااع 

البيانااات، ويسااتخدل مااع األطفااال أو الكبااار األميااين أو محاادودي القاادرة علااى 

باالختيار مان القراءة بوجه خا ، وتكون تعليماته شفهية،  ذ يقول المبحوث 
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بااين الصاااور، ومااان أهااال مميااازات هاااذا الناااوع مااان االساااتبيان تقليااال مقاوماااة 

المبحااوث لتسااتجابة، وتصااور مواقااف قااد ال تخضااع بسااهولة للتعبياار اللف ااي 

الواضااح، وال يخلااو ماان العيااوب  ذ يقتصاار اسااتخدامها علااى المواقااف التااي 

ا وخاصااة تتضامن خصاائ  يمكان تمييزهاا ولهمهاا، وأناه مان العساير تفنينها

 حينما تكون الصور للكائنات البشرية. 

 :او الصورةثانيا: بالنسبة للشكل 

أمااا بالنسااابة للشااكل أو الصاااورة التااي يمكااان أن تأخااذها أو تاااأتي عليهاااا      

 أسئلته يمكن تقسيمه  لى:

 . استبيان مباشر:1

وهو الذي يكون أسئلته منصبة للحصاول علاى حقاائق واضاحة وصاريحة      

ل عن السن، الحالة الزوجية، المستو  التعليمي، المهنة، وماا  لاى مثل السؤا

 ذلى. 

 :. االستبيان غير المباشر2

وهااو الااذي يتكااون ماان أساائلة يمكاان ماان خااتل اإلجابااة عليهااا اسااتنتاج      

البيانات والمعلومات المطلوبة، لماثت معرلاة درجاة التكياف االجتمااعي للفارد 

سااطة هااذه األساائلة يسااتدل علااى وجااود ماان خااتل اساائلة غياار مباشاارة وبوا

التكيف االجتماعي من عدمه، مثل: هال لاديى أصادقاء؟، هال يضاايقى االنفاراد 

 والعزلة لي حياتى؟، هل تزور جيرانى؟، الخ.
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 طرق توزيع االستبيان

 توجد طريقتان لتوزيع االستبيان على عينة الدراسة هما:     

 المراسلة:التوزيع عن طريق . 1

باالسااتبيان البرياادي وهااو الااذي يرسااله الباحااث بالبريااد ليحصاال  وتساامى     

 على البيانات المطلوبة بأقل جهد ولي أقصر وقت ممكن.

الباحاث  لاى هاذا األسالوب لاي التوزياع لاي حالاة ماا  ذا كاان مجتماع  يلجأ     

دراسة لل يكن محصورا ضمن منطقة جنرالية محددة، ليقاول الباحاث بإرساال 

، ولي هذه الحالة على الباحث أن يضمن  عادة االستبيان  ليه استبيانه بالبريد

ماان خااتل  رسااال م ااروف عليااه الطااابع البرياادي وعنوانااه وأن يضااع أرقااال 

الفاائزة بالقرعاة، ومان مزاياا هاذه الطريقاة  لتستبيانات ورصد جوائز لترقاال

 ال تولير الوقت والجهد والمال و مكانياة االتصاال باأكبر عادد مان المبحاوثين. 

أن هاذه الطريقاة ال تضاامن الحصاول علااى الاردود ألساباب عدياادة منهاا  همااال 

المبحوث وعادل رغبتاه باإلجاباة، وتاأخر اإلجاباة أكثار مان الاتزل، وأن الفاقاد 

عينااة  ماان االسااتبيانات قااد يااؤدي  لااى تنياار النتااائج، وال يمكاان الحصااول علااى

 .ممثلة من البيانات الواردة

 التوزيع باليد: -2

هااذا يعنااي أن يقااول الباحااث بتوزيااع االسااتبيان بنفسااه علااى ألااراد عينتااه و     

موضوع الدراسة من أجل اإلجاباة علياه بشاكل مباشار، ويقاول الباحاث بنفساه 

من جمع االستبيانات. ولهذه الطريقة مزايا عدة منهاا وجاود الباحاث شخصاية 

ماااع المبحاااوثين مماااا يضااافي أهمياااة وجدياااة لاااي ن ااار المبحاااوثين الساااتمارة 
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الستبيان وموضوعه، وبناء أجواء الثقة والتعاون بين الباحث وألراد العينة، ا

جاباااة ومعرلاااة ردود لعااال وساااهولة توضااايح بياناااات االساااتبيان وأسااالوب اإل

 المبحوثين.

 خامسا: االختبارات:

 :ماهي االختبارات

يمكاان تعريااف االختبااارات بانهااا تلااى اإلجااراءات التااي تتبااع لقياااس مااد       

  معينة لي الفرد، أو أنها مقايس يمكن استخدامها للحكال علاى توالر خصائ

  مكانية قيال الفرد بمهال وأنشطة و يفة معينة.

واالختبارات بهذا المعنى تساعد لي التعرف علاى خصاائ  الفارد وسااته      

والربط بينها وبين متطلبات العمل أو الو يفة، وتل االختبارات بوسائل عديادة 

حريريااة التااي تسااتخدل ليهااا األوراق واألقااتل، أو ماان محاكاااة كاالختبااارات الت

ال ااروف الفعليااة، وأن هناااى اختبااارات تهااتل بقياااس عينااة ماان ساالوى الفاارد 

 بنرض التنبؤ بسلومه مستقبت

وتعااد االختبااارات ماان ألضاال الوسااائل الموضااوعية للحكاال علااى األلااراد،      

 وت هر أهمية االختبارات باصتي : 

خصائ  األلراد وساتهل والتي تساعد لاي تحدياد كفااءة الفارد . تكشف عن 1

النفسي واالجتماعي وصاحته النفساية أو مؤهتتاه الو يفياة بمقارناة  وتوالقه

 خصائ  الفرد وساته بمتطلبات الو يفية. 
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تقدل مقاايس موضاوعية وكمياة للسالوى نساتخدل لاي التنباؤ بسالوى الفارد  -2

عناصر الشخصية أو غير الموضوعية لاي المستقبل وتساعد لي استبعاد ال لي

 .الحكل او عملية االختبار

تفيد االختبارات لي التعرف على نقاط القاوة والضاعف لاي شخصاية الفارد  -3

 وسلومه. 

تااولر االختبااارات معااايير للمقارنااة بااين األلااراد ماان حيااث تااوالر خصااائ   .4

 معينة ليهل كالذكاء والمهارات واالتجاهات.  وسمات

االختباااارات وسااايلة لعالاااة للحكااال علاااى دقاااة البياناااات والمعلوماااات  . تعتبااار5

 من األلراد.  المستحصلة

تعتباار االختبااارات وساايلة لعالااة لااي الكشااف عاان القاادرات واالسااتعدادات  .6

 والسمات الحقيقية لأللراد وبشكل موضوعي. والسلوى

 االختباراتاستخدامات 

  ختبارات لي مجاالت عدة منها:تستخدل اال     

كأساااس للمقارنااة بااين لاارد وآخاار، أو بااين لاارد وجماعااة باعتبارهااا  طااارا . 1

 .معياريا مرجعية أو

. تسااتخدل االختبااارات لااي التجااارب لضاابط المجموعااة التجريبيااة والضااابطة 2

 أثر العامل التجريبي  ولقياس
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تساااتخدل االختباااارات لاااي الدراساااات الوصااافية لتحدياااد ووصاااف ال اااروف  -3

 عين. لي وقت م الراهنة

تساااتخدل االختباااارات لمعرلاااة مساااتو  اإلتقااااان لاااي الاااتعلل حاااين تكااااون  .4

 االختباراتمحكية المرجع. 

. تستخدل االختبارات التحصيلية لنرض تقيايل الطلباة ولاي عملياة النقال مان 5

 .ألخر صف

 االختبارات:انواع 

تتعااادد أناااواع االختباااارات وذلاااى حساااب الهااادف وحساااب طريقاااة القيااااس      

صاافة أو القاادرة التااي تقيسااها االختبااارات، لعنااد اسااتخدال االختبااار وبحسااب ال

كوسيلة الختبار األلضال يمكان اساتخدال االختباارات التاي تقايس قادرات الفارد 

الشخصااية التااي تتناسااب مااع المتطلبااات المطلوبااة ماان الفاارد، وقااد تكااون هااذه 

 االختبارات شفوية أو تحريرية، أو ليها محاكاة لل روف الواقعية.

وقااد تكااون االختبااارات لرديااة أو جماعيااة، لاالختبااارات الفرديااة هااي تلااى      

االختبارات التي يتل ليها اختبار شخ  واحد بواسطة قائل باالختباار واحاد أو 

أكثاار لااي الوقاات نفسااه، أمااا االختبااارات الجماعيااة لهااي تلااى االختبااارات التااي 

أكثار ماالختباارات  تطبق على أكثر من شخ  بواسطة قائل باالختبار واحد أو

 المدرسية.

وبصافة عامااة يمكاان تصانيف االختبااارات  لااى ثتثاة أنااواع رئيسااة يناادرج      

 تحت كل قسل منها عدد من االختبارات  كاصتي:
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 اختبار القدرات: -أ

 مثل:  :Psychometric Testsوتشمل على اختبارات القياس النفسي      

 .االختبارات التحصيلية االنجاز -

 .ات الذكاء العالاختبار -

 اختبارات الذكاء الخا  -

 ختبارات القدرات الميكانيكية. ا -

 اختبارات القدرات الحركية.  -

 اختبارات القدرات التزمة ألداء عمل. -

 استبيانات الشخصية: -ب 

 وتشمل على اصتي:      

 استقصاءات قياس الشخصية. -

 ءات قياس الميول واالهتمامات. استقصا -

 قيل. استقصاءات قياس ال -

 طرق أخر  للقياس النفس.  -

 االختبارات:انواع اخر  من  -ج 

 وتشمل اصتي: 

 الو يفي.اختبارات األداء  -

 االستجابات البيانية )الكذب(. اختبارات  -

 مراكز التقييل.  -
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 اختبارات الخطوط.  -

 االختبارات الطبية. -

 سيقالاختبارات القياس النفسي يطلق عليها باالختباارات النفساية وهاي ت     

قدرة الفرد على التحصيل ومستو  ما تعلمه من خبرات، وتقيس أيضا الذكاء 

 العال للفرد، وقدراته الذهنية واستعداداته.

االستقصاءات وهاي قاوائل اسائلة يجياب عليهاا الفارد ويعبار ليهاا عان  أما     

واهتماماتااه  ولاهيجوانااب شخصاية للفاارد وم سيبعاض جوانااب نفساه وهااي تقا

 النفسية نحو العمل. وقيمه واتجاهاته

أيضا أنواع أخر  من االختبارات ينلب عليها الطاابع العملاي أكثار  وهناى     

من الطابع الذهني، لهي اختبارات خبرة الفرد لي عمله والتنبؤ بمساتو  أداء 

العمل مستقبت مان خاتل اختباار قدرتاه علاى القياال بواجباات ومهاال  الفرد لي

الفسايولوجية للفارد لتحدياد ماد  صاتحيته بدنياة العمل، وتقيس أيضا اللياقاة 

 للقيال بالعمل. 

 وتقسل االختبارات  لى لئتين، هما:      

 أوال: أدوات اختبارية:

 وهي تشتمل على:      

 االختبارات المقننة: ولها أغراض متعددة أهمها:  -1
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اختبااارات التحصاايل: وتصاامل للكشااف عاان درجااة نجاااع المااتعلل لااي مااادة  -أ

وتشااامل اختباااارات التحميااال العاااال لاااي عااادة موضاااوعات أو مباحاااث  هااااتعلم

 واختبارات التحصيل الخا  لي موضوع واحد أو مبحث معين.  مجتمعة،

 اختبارات القدرات العقلية: تصمل للكشف عان درجاة تاولر القادرة العقلياة -ب

 التزمة للمتعلل وتشمل اختبارات الذكاء الفردية والجمعية. 

ساااتعداد: تصااامل للتنباااؤ بنجااااع الماااتعلل لاااي تعلااال معاااارف اختباااارات اال -ج

معيناااة مثااال االساااتعداد الحسااااب واللناااوي، والميكاااانيكي والعلماااي  ومهاااارات

 والموسيقي  والكتابي، والفني،

 . االختبارات التحصيلية:2

وهااي لااي األغلااب اختبااارات تحصاايلية وهااي مهمااة لااي العمليااة التربويااة      

 للقياس والتقويل الصفي.

 انيا: أدوات التختبارية:ث

تصاامل للكشااف عاان ميااول األلااراد، واتجاهاااتهل وقاادراتهل علااى التكيااف      

 االجتماعي وسات الشخصية ومن أهل هذه الوسائل: 

 . (ت القصصية )السلوى اللف ي للفردالسجت -أ

 قوائل الشطب ويقيس السلوى ودرجة وشدة وجودها.  -ب

 ر السمة على مقياس متدرج. يقيس ستلل التقدير ودرجة تول -ج
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 مقاييس العتقات االجتماعية )القياس السوسيومتري( لقيااس أنااط العتقاة -د

 التي تحكل تعامل األلراد لي مجموعة معينة. 

األدوات اإلسقاطية وتستخدل لمواجهة تحف  الفارد لاي تقاديل المعلوماات  -هــ 

لحباار، واختبااار رساال الناارض التقااويل أو العااتج مثاال اختبااار بقااع ا التزمااة

 الرجل، واختبار رورشاخ، واختبار كات، واختبار تات، ورسل الشجرة، الخ.

وتتفااااوت درجاااة اساااتخدال هاااذه األدوات لاااي القيااااس والتقاااويل الصااافي،      

 وأبرزها االختبارات من التحصيلية الهتمامها بالتحصيل األكاديمي.

مخطااط ال اااهر لااي ويمكاان تصاانيف االختبااارات كمااا هااو موضااح لااي ال     

 الصفحة التحقة.
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 الفصل الثالث

 خطوات البحث العلمي

 أجزاء البحث العلمي:

يتركب البحاث العلماي مان عادة أجازاء وأقساال تتكامال لاي مجموعهاا لاي      

 هيكل بناء البحث العلمي المعد، وأجزاؤه هي: 

  .العنوان -1

 .المقدمة -2

 .جذع البحث - 3

  .الخاتمة -4

  .تحق البحثم -5

 .الفهرس – 6

 العنوان :  -1

عنوان البحث العلمي، هو عنوان ودليل الموضاوع أو المشاكلة أو الفكارة      

محال الدراسااة والبحااث، ويشااتمل وياادل علاى كالااة عناصاار وأجاازاء ومقاادمات 

وتفاصيل البحث، بصورة واضحة دقيقة شاملة ودالة. يخضاع اختياار العناوان 

      -ضااوعية وشااكلية ومنهجيااة، لعاال أبرزهااا مااا يلااي: لعاادة ضااوابط وأحكااال مو
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الدقة والوضوع: ماع ساهولة الفهال لاي  طاار محادد، بعيادا عان العمومياات و 

 اإلبهال وقبو التأويل وأكثر من تفسير.

اإليجاااز باادون  خااتل بعياادا عاان اإلطالااة المملااة: لاات يكااون مختصاارا جاادا ال  -

مماات، يحتماال كاال التفساايرات يوضااح أبعاااد الموضااوع، وال طااويت لضفاضااا 

 والتفصيتت. 

أن يدل على المحتو : لاالسل البد أن يدل على المسامى، واختياار موضاوع  -

 محدد لي مسماه، البد أن يعكس محتواه لي  طار من التخص  الدقيق. 

الحداثااة والتفاارد و ثااارة االهتمااال: التميااز الباحااث عاان غيااره ماان الباااحثين،  -

 نماط التقليدية.ومن ثل يبتعد عن األ

 المقدمة:  - 2

وهي االلتتاع العال و المدخل الرئيس والشامل والدال على آلاق موضوع      

البحث وجوانبه المختلفة، وتتضمن المحاور األساسية للبحاث بصاورة مركازة 

ومااوجزة ومفياادة ودالااة لااي ذات الوقاات، حيااث يقاادل الباحااث ملخصااا أللكاااره 

حية الن رية، ويحدد مشكلة البحث، وأهميتهاا، واتجاه موضوع البحث من النا

واألهااداف التااي يرمااي  لااى تحقيقهااا، كمااا يشااير أيضااا  لااى مجاااالت البحااث 

والفروض التاي وضاعها لتختباار، والمانهج العلماي الاذي اتبعاه لاي دراساته، 

واألدوات التي استخدمها وكيفية اختيارها، والصعوبات التي اعترضت طرياق 

 خذت لي جمع البيانات أو تحقيقها.ميدانية التي اتالبحث، والخطوات ال

وتتمثااال و يفتهاااا األساساااية لاااي تحضاااير و عاااداد ذهنياااة القاااارا لفهااال      

مان تحليال  موضوع البحث وقراءته، لهو يشكل لكرته ورأيه عن البحث بداية
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ماااد  اقتنااااع القاااارا  المقدماااة وماااد  منهجيتهاااا العلمياااة، وبالتاااالي توضاااح

 وقف لي قراءة البحث. باالستمرار أو الت

ولهذا ينصح كثير من المشرلين باأن تكتاب المقدماة بعاد االنتهااء مان كال      

أجزاء البحث، بماا لاي ذلاى الخاتماة، ألن هاذا يتايح كالاة الارؤ  واصراء أماال 

 الباحث، ليضفي عناية وأهمية على المقدمة. 

 ويشترط لي المقدمة:

 لى الموضوع. الداللة ع -الدقة الوضوع  -اإليجاز  -

 تتكون المقدمة من العناصر التالية:و     

أهمية ودواعي البحث:  براز أهمية ودواعي البحث يمثال المادخل الارئيس  -1

ألي بحااث، سااواء ألسااباب اختيااار البحااث ) الذاتيااة والموضااوعية(، أو تحديااد 

 .مسار البحث، أو بلورة مشروع البحث، لت بد من  براز ذلى لي المقدمة

اإلشكالية والفرضيات: لأساس قياال البحاث والهادف مناه هاو حال مشاكلة  - 2

محااددة، يااذكرها الباحااث لااي المقدمااة، ويضااع منااذ البدايااة الفرضاايات التااي 

اقترحهااا لحاال هااذه اإلشااكالية، بحيااث يصاال لااي نهايااة بحثااه  لااى اإلجابااة عاان 

استفسار أساسي: هل حلت مشكلة البحاث؟ وهال تحقاق  ثباات لرضاية البحاث 

 رهنة عليها؟ والب

 خلفية عن الموضوع:  -

 هيكل الموضوع: -
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 المنهج أو المناهج المتبعة: -

 الدراسات السابقة:  -

أهداف البحث: يكون باذكر األهاداف التاي يساعى  ليهاا الباحاث، وكاذا أهمياة  -

 النتائج التي قد يتوصل  ليها البحث، وأهمية األسئلة التي يجيب عنها البحث.

 ذع الرئيس للبحث: المتن أو الج - 3

وهو الجزء األكبر واألهل والحيوي لي البحث العلماي، ألناه يتضامن كالاة      

ي يتكااون منهااا األقساال واأللكااار والعناااوين والحقااائق األساسااية والفرعيااة التاا

 .موضوع البحث العلمي

كما يشتمل على كالة مقومات صياغة وتحريار البحاث مان منااهج وطارق      

الكتابااة والتحرياار والصااياغة، وقااوانين االقتباااس، وقواعااد البحااث، وأساالوب 

اإلسااناد و قواعااد توثيااق الهااوامش، و األمانااة العلميااة، واإلبااداع واالبتكااار، 

 وشخصية الباحث. 

كمااا يشااتمل علااى كالااة عمليااات المناقشااة والتحلياال والتركيااب لجوانااب      

 الموضوع.

 الخاتمة:  -4

كااز وشااامل لكالااة المراحاال والجهااود خاتمااة البحااث هااي عاارض مااوجز مر     

واألعمااال التااي قاااال بهااا الباحااث خاااتل مراحاال عمليااة  عاااداد البحااث، وهاااي 

 حوصلة مختصرة للنتائج والحقائق التي توصل  ليها من ختل بحثه.
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كما تتضامن عارض لكالاة العراقيال التاي قامات أماال عملياة  عاداد البحاث      

 وكيفيات التنلب عليها. 

 جابة مختصارة ومركازة ومفيادة علاى الساؤال الاذي يقاول: كياف  الخاتمة     

 ي النتائج التي تل التوصل  ليها؟قال الباحث بإعداد بحثه و  نجازه؟ وما ه

وذلااى عكااس المقدمااة التااي تشااكل  جابااة مختصاارة ومركاازة ومفياادة علااى      

الساااؤال الاااذي يقااارر: لمااااذا وكياااف يقاااول الباحاااث بإعاااداد بحثاااه حاااول هاااذا 

 . الموضوع؟

ويشترط لي الخاتمة الجيادة أال تتضامن جديادا لمااتل القياال باه والحصاول      

 عليه من نتائج علمية نهائية، وآراء واجتهادات لي البحث.

 المتحق:  -5

غالبا ما تحتوي البحاوث العلمياة علاى متحاق أو ملحاق يتضامن الوثاائق      

تنل مادتهاا لاي بحثاه، أو الرسمية أو القانونية التي اعتمد عليها الباحث، واس

تتضامن وثاائق تاريخيااة، أو صاور حيااة أو أدلاة وعيناات، لااإذا تضامن البحااث 

 ملحقا لإنه يعتبر جزء من البحث.

 الفهارس:  - 6

المقصود بفهرسة موضوعات وعناوين البحث العلمي، هاو  قاماة دليال و      

لتقسايمات  قاامرشد لي نهاية البحث يبين أهل العناوين األساسية والفرعية ول

خطة البحاث، وأرقاال الصافحات التاي تحتويهاا، لايمكن االسترشااد باه بطريقاة 

 عملية سهلة ومن مة. 
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 مشكلة البحث:تحديد أوال: 

 مفهول المشكلة:

 Problemمفهاااااول المشاااااكلة ترجماااااة حرلياااااة للمصاااااطلح اإلنجليااااازي      

ه ساواء استخدمت بكثرة لي الكتب التي تعالج مسألة البحث ومناهجاه وتقنياتا

باللنة العربية أو األجنبية رغال عادل دقاة المصاطلح لاي  عطااء الفكارة الماراد 

 منها لي البحث العلمي.

لااي اللنااة العربيااة  لااإن مصااطلح المشااكلة يعنااي وجااود عقبااة تحااول بااين      

اإلنسااان وبااين أدائااه لعمليااة تحتاااج  لااى معالجااة  صااتحية، وهااذا القصااور ال 

بياة، و نهااا ينساحب  لاى أصال الكلماة األجنبيااة يخا  المعناى اللناوي لاي العر

حيث أن مدلولها ال يعطي المعنى الدقيق الاذي يقصاد مناه لاي البحاث العلماي، 

وأن معنااى المشااكلة لااي البحااث العلمااي أوسااع وأشاامل ماان ذلااى  حيااث ياار  

، باااأن قصاااور مصاااطلح المشاااكلة، عااان  عطااااء المعناااى (Sandersسااااندرز )

لعلمي من جهة، وعدل الوصول  لاى مصاطلح الصحيح المراد منها لي البحث ا

مرادف بديل يشتمل مباشارة علاى المعناى الماراد منهاا لاي البحاث العلماي مان 

جهااة أخاار  جعاال عااتء المنهجيااة يتحاادثون عاان المشااكلة بإسااهاب، ولكاانهل 

 يبتعدون عن تعريفها.

وباسااتعراض علماااء المنهجيااة الااذين قاادموا تعريفاااتهل لمفهااول المشااكلة      

 يان أبرز المواقف بإزائها كاصتي:يمكن ب
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، تحااااادثا عااااان هاااااذا المفهاااااول (Scales، وساااااكيتش )(Goodأن كاااااود )     

جدا ولكنها لل يقدما تعريفة لاه، ويساتدل مماا كتبااه لاي هاذا  الصفحات مطولة

 أنه موضوع. .  المجال أنها يوردان على

،  (Rumel، وروميااال )(Borgوساااار بااانفس المااانهج كااال مااان باااورى )     

 أوردوا المعنى نفسه. و

أمااا نااان دالااين  لقااد تناااول مفهااول المشااكلة علااى أنهااا شااعور بالصااعوبة       

هذه  ال أنه ال يقدل تعريفاا لمفهاول المشاكلة، ويبتعاد عان تساميته  ومع  شارته

  بموضوع.

يف المفهاول المشاكلة ومان وقد حاول كثير من علماء المنهجية تقديل تعر     

 هؤالء: 

ر، حيااث عاارف مفهااول المشااكلة علااى أنهااا جملااة اسااتفهامية تسااأل مرينجاا     

 الموجودة بين متنيرين أو أكثر. عن العتقة

، قاااد عرلاااا المشاااكلة لاااي (English of Englishانفلاااش وانفلاااش )     

الحالة التي تكون ليها بعاض المتنيارات أو المعطياات معرولاة  قاموسها بانها

 .تحرياروف مما يتطلب بحثا ومع وبعضها غير

 ساؤل يتطلب حل أو انتباهه.ت :تعريفها لي قاموس وبستر، بانهاوجاء      

 ن هذه التعريفات وغيرها، يتناول مفهول المشكلة من جاناب واحاد يمكان      

أن يسااري علااى نااوع ماان أنااواع المناااهج، ومتوضاايح لااذلى ناار  أن تعريااف 

ف انكلش وانفلاش ميرلنيجر ينطبق على  جراءات المنهج التجريبي، أما تعري
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لهااو أكثاار متئمااة للعلااول الهندسااية والرياضااية، بينهااا مااا ورد لااي قاااموس 

ويستر لإنه تسل بالعمومية وينطبق على أي سؤال برد لي ذهان اإلنساان مماا 

 يستحق البحث أو ال يستحق.

 ن هذا النموض وعدل التحديد لمفهول المشكلة، جعل الكثير من الباحثين      

تمكنون من التمييز بين المشكلة بوصافها مفهوماا وباين أهمياة يتخبطون لت ي

الهدف مان البحاث، ويار  سااندرز أن المشاكلة هاي حالاة تناتج مان  البحث أو

 تفاعل عاملين أو أكثر، تحدث  ما: 

 . حيرة وغموض. 1

 . عاقبة غير مرغوب ليها. 2

. تعااارض بااين خيااارين ال يمكاان اختبااار أحاادهما دون  جااراء بحااث وتحااري 3

 حولها.

وعموما ال توجد صياغة محددة تصاا  بهاا المشاكلة علاى شاكل أسائلة أو      

بصااورة جماال تعبيريااة، واألهاال أن تكااون واضااحة، والوضااوع يتطلااب وصااف 

المشااكلة واإلثبااات باألدلااة والاادالالت علااى وضااوحها وتحقيااق ذلااى باألساائلة 

 الرئيسية وصياغتها بشكل محدد وواضح ومباشر.

تقديل التعريف األتاي: المشاكلة عباارة عان  ااهرة أو شايء  وأخيرا يمكن     

أو حالاة يحاايط بهااا النمااوض واالرتباااى وتحتاااج  لااى تفسااير و زالااة النمااوض 

 و براز الحقائق.
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 مصادر الحصول على المشكلة:

 ن لكااال رساااالة علمياااة مشاااكلة معيناااة يعالجهاااا الباحاااث، وتعناااي مرحلاااة      

ماان أهاال المراحاال التااي يماار بهااا طالااب الوصااول  لااى هااذه المشااكلة وتحدياادها 

البحااث العلمااي، وهااذا لاايس بالسااهل البساايط،  ذ ال تخلااو هااذه المرحلااة ماان 

الصااعوبة والحياارة لااي اختيااار المشااكلة المناساابة، وكااذا ال تخلااو ماان القلااق 

واستنراق الوقت الطويل، والتسرع لي االختيار على األغلاب يقاود  لاى تنييار 

 البحث مرات عديدة.

البحااث العلمااي يحتاااج ماان الباحااث جمااع المعلومااات واسااتخدال األدوات و     

والوسااائل القياسااية للحصااول علااى بيانااات و حصااائيات لضاات عاان أنااه لفاار 

وتخطيط وعمل ذكاي بقصاد الوصاول  لاى نتاائج وتعميارات يوثاق مان صاحتها 

بالنساابة لمشااكلة معينااة، ولااذا البااد ماان تااولر مشااكلة واضااحة ومحااددة، وأن 

صول  لى مشكلة معينة تصلح للدراسة من أهل المراحل، لاذا ينبناي مرحلة الو

أن يتعرف على المصادر التاي تنماي لدياه حساساية بالمشاكتت وعان طريقهاا 

 يمكن التوصل  لى مشكلة مناسبة للبحث.

 وهناى مصدرين أساسين لمشكلة البحث أو موضوع الدراسة هي:      

 برات العملية والعلمية للباحث والقايلاوال: المصادر الذاتية، وتشتمل على الخ

 واالهتمامااات والميااول والطمااوع الشخصااي، والقاادرة علااى الحاادس والتخمااين

 والبداهة. 



 

86 

ثانيااا: المصااادر الموضااوعية، وهااي تلااى المصااادر الخارجااة عاان ذات الباحااث 

وتمثل هذه المصادر لاي التاراث العلماي التخصصاي المكتاوب ونتاائج  و رادته

 البحوث السابقة.

وتؤثر العوامل الذاتية لي اختيار المشكلة بشكل مباشر حياث أن الخبارات      

الساااابقة للباحاااث وميولاااه العلمياااة واتجاهاتاااه الثقالياااة ورغباتاااه الشخصاااية 

 .ن ويرسل اإلطار العال لموضوع بحثوتخصصه وتدريبه السابق يكو

ألكاااره  ويمكاان للباحااث أن يلجااأ  لااى المنااابع أو المصااادر األتيااة لتنااوير     

 وتنمية قدرته لي التوصل  لى مشكلة يقول بدراستها وهي: 

. التخصاا : يااولر التخصاا  لااي أي لاارع أو مجااال علمااي للباحااث خباارة 1

واإلنجااازات العلميااة ويساااعده لااي تحليلااه وتبيااان مشاااكله ومعرلااة  بالمعرلااة

مشاكل بحوث معينة اطلع عليها أو المشكتت القائمة التي مازالت بحاجة  لاى 

دراسة وبحث، وكلما كانت خبرة الباحث عميقاة وشامولية كلهاا سااعدته علاى 

لهاال مجااال هااذه المشااكتت وأبعادهااا المختلفااة، ولكاال هااذا أهميااة لااي اختيااار 

المشكلة وتحديدها، والباحث الذي يتخص  لي مجال معاين بعماق قاادر علاى 

مضاة أو أن يتبنى النواحي التي تحتاج  لى البحث ويتعارف علاى الجواناب النا

 التي تختلف ليها اصراء والتي تحتاج  لى مزيد من البحث والدراسة.

. الخبرة الشخصية: يتعرض الفرد اإلنساني لي حياتاه  لاى تجاارب وخبارات 2

الديااه بعااض التساااؤالت حااول أمااور أو أحااداث وقعاات لااه وال يسااتطيع أن  تثياار

ل  لاى تفساير يجد لها تفسيرأ، ليقول بإجراء دراساة أو بحاث لمحاولاة الوصاو

لتلاااى األماااور النامضاااة، وهاااذه الخبااارة  ماااا أن تكاااون عملياااة تاااذكر الباحاااث 



 

87 

بالصعوبات التي واجهته، ويرغب الحصول علاى  يضااع لهاا أو خبارة علمياة 

بااالرجوع  لااى األنشااطة العلميااة التااي يقااول بهااا الباحااث لتسااتفادة منهااا خااتل 

سااؤالت، أن مثال هاذه المشاركات والنقاشات العلمية وماا يطارع مان ألكاار وت

الخبرات تساعد لي التعارف علاى مشاكتت يصاعب التعارف عليهاا عان طرياق 

مصااادر أخاار ، والمشااكلة المختااارة لااي ضااوء الخباارة العلميااة الميدانيااة لهااا 

كالياة شاأنها لاي ذلاى  أهمية عند الباحاث، ولكان الخبارة العملياة لوحادها غيار

 شأن أي مصدر آخر. 

: تقاادل مع اال الجامعااات باارامج دراسااية متقدمااة . باارامج الدراسااات العليااا3

ليهاااا بعاااض المقاااررات والموضاااوعات التاااي تااازود الباحاااث بخبااارات  للطاااتب

ضااارورية والزماااة اإلعاااداده لمرحلاااة البحاااث وأيضاااا هنااااى بااارامج الحلقاااات 

الدراسية )السمنار( التاي يشاارى ليهاا طلباة الماجساتير والادكتوراه، وتشاتمل 

نوعااة ومتعااددة تاازود الطالااب بخلفيااة علميااة هااذه الباارامج علااى نشاااطات مت

مناسبة، وكذلى المؤتمرات والندوات العلمية لإنها تساعد الطالب على اختياار 

 بحثه. مشكلة معينة للبحث أو تفيد بعض الجوانب لي

الدراسااة المسااحية للبحااوث السااابقة والجاريااة: البحااوث العلميااة لااي العااالل  4

ا الباحاااث دراساااته بماااا انتهاااى  لياااه تكمااال بعضاااها بعضاااا، وقاااد يباااد متشاااابكة

اصخرون، ولذا نر  لي نهاية تقارير البحوث مقترحات لبحاوث أخار  متمماة 

لها أو منبثقة منها تستحق الدراسة والبحث، وبذلى لاإن هاذه المقترحاات نباع 

او مصدر من مصادر الحصاول مشاكلة البحاث والتعارف عليهاا، وأن الدراساة 

أو ملحقاتها ونتائجها يمكن أن تكشف عان  السابقةالتحليلية الناقدة للدراسات 

نااواحی نقاا  لااي الدراسااات السااابقة وبحاجااة  لااى تنطيتهااا بااإجراء بحااوث 
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حولها، وأن هذا المصدر له أهمية للباحاث لاي معرلاة البحاوث التاي تمات لاي 

المياادان والبحااوث الجاريااة ليااه والمشااكتت أو الموضااوعات التااي تتناولهااا، 

ه البحااوث ماان توصاايات ومقترحااات مرتبطااة بمشااكلة وخاصااة مااا تتضاامنه هااذ

البحث أو الميادان والمعرلاة باالبحوث الساابقة والجارياة واتجاهاتهاا تفياد لاي 

التوصاال  لااى مشااكتت تصاالح للبحااث وتااولر لااه كفايااة ماان األدلااة والحقااائق، 

الطالب بالفار ون ريات ولروض وتفسيرات تسااعد علاى تحدياد أبعااد  وتزود

 المشكلة. 

قراءة الناقدة التحليلية: على الباحث أن يدرى أهمياة القاراءة الناقادة لاي . ال5

مباحث وتشامل هاذه القاراءة الرساائل الجامعياة والبحاوث وملخصااتها  تكوينه

وكتااب المراجااع العلميااة والكتااب الثقاليااة، والمشاااركة لااي المناقشااات الناقاادة 

 المثمرة التي ندور عادة لي حلقات البحث أو السمنار.

 ن استخدال األسلوب الناقد لي التفكير والقراءة والمناقشة أمر ينبناي أن      

يحر  عليه كل باحث وعلى األخ  طالب البحث المبتدا، وعلى الباحث أن 

يمااارس ساالوى التفكياار الناقااد الااذي يفحاا  ويستفساار وياادقق وياازن ويقاادر 

تماااال األشاااياء لاااي قاااراءة الدراساااات والمقااااالت والموضاااوعات، وينبناااي االه

 بوجهات الن ر المخالفة والنقد الذي يوجه  ليه.

والقاااراءة الناقااادة التحليلياااة لماااا تحتوياااه الكتاااب والااادوريات والمراجاااع      

وغيرها من الفار ون ريات قد تثير لي ذهن الباحث تساؤالت عادة حاول هاذه 

األلكااار ومااد  صااحتها، ممااا يدلعااه  لااى الرغبااة لااي التحقااق ماان تلااى األلكااار 

يات، ويقاول بدراساتها للتأكاد مان صادقها وصاحة نتائجهاا، وهاذه تاأتي والن ر
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لااي المقدمااة للباحاااث ألنهااا تحقاااق أغراضااا مثاال التبصااار والوضااوع بمجاااال 

 الدراسة وتحديد المشكلة .

 اختيار المشكلة:

 ن اختيار الموضوع المناساب للبحاث لايس بااألمر الساهل، وخاصاة علاى      

ه موضوع ماا براقاة، لاإذا ماا قارا عناه أو نكار الباحث المبتدا الذي قد يبدو ل

ليه وجده ال يستحق الدراسة وأنصارف عناه  لاى غياره، وقاد يبادو الموضاوع 

لتحا للباحث لإذا ما بدا لي جمع المعلومات المتعلقاة باه وجاده ال يحتمال أكثار 

من صفحات محدودة، وال يحل هذه المشكلة  ال بالرجوع  لاى الكتاب والقاراءة 

ل الموضوع، واالساتعانة بخبارة األسااتذة المتخصصاين، لاختياار المتعمقة حو

موضوع البحث بعد صعبا وباألخ   ذا ما بدأ الباحث لاي اختيااره مان لارا ، 

ولكان االختيااار يكااون سااهت  ذا بنااي علااى أساااس ماان القااراءة واالسااتفادة ماان 

خبرات األخرين، لإذا استقر الباحث على موضوع محدد واختاره لبحثه ليجب 

عليااه أال يتااردد عنااد أول صااعوبة تعترضااه باال عليااه أن يتنلااب علااى جمياااع 

الصعوبات  لى أن يصل ببحثه  لى مرحلته النهائية، ويبدأ البحث العلمي عادة 

ودائمااا بمشااكلة محااددة واضااحة حيااث ال يوجااد بحااث باادون مشااكلة لالشااعور 

 بوجودهااا هااو الحااالز علااى البحااث والسااؤال والتفتاايش عاان المعلومااات التااي

تؤدي  لى الكشف عن الحقيقة والوصاول  لاى حال المشاكلة"، لمشاكلة البحاث 

يجب أن تكاون علاى درجاة مان األهمياة وماثت ل بناا وخاصاة بالنسابة للباحاث 

نفسه، ليجب أن تنال المشكلة لديه اهتهامة جوهرية حتى لو كان لمجارد حاب 

ثير الازمتء االستطتع، لالادوالع الحقيقياة لاد  الباحاث غالباا ماا تاأتي مان تاأ
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علااى  نتاجااه العلمااي، أو تحقيااق متطلبااات الرسااائل العلميااة، أو اإلضااالة  لااى 

 رصيده من النشر.

 ن  نتااااج بحاااث جياااد يتطلاااب سااااعات طويلاااة يباااذلها الباحاااث لاااي جماااع      

وتمحي  البيانات، بجانب التركيز الادائل علاى موضاوعه باذهن لااح  حتاى 

لان يمثال الادالع األساساي للدراساة، مكال ت عارضة، لاإن هاذا   ذا كانت هناى

ولكاان حااب االسااتطتع الصااادق واألصاايل يؤكااد ضاامان الحصااول علااى  جابااات 

 .سليمة لتسئلة التي يطرحها البحث

لقد يختار الباحث موضوع البحث الذي يتفق ماع ميولاه وقدراتاه وثقالتاه      

عات العامااة، خاصااة  ذا كاناات أمامااه لرصااة لتختبااار، أمااا لااي حالااة الموضااو

التي ال تتاع ليها الفرصة أمال الطالب الباحث لكي يختار أو يفاضل، لإنه يبادا 

علااى الفاااور لااي تحدياااد الموضاااوع بوضااع اإلطاااار العااال والعناصااار الخاصاااة 

بموضوع بحثه لإذا كان االختيار متولرة أماال الطالاب لعلياة أن يتحا  النقااط 

 اصتية: 

 استعداداته. . أن يختار موضوعا مناسبا لقابلياته و1

. أن يتجنب المواضيع النامضة ويختار البحث والدراسة لي المواضيع التي 2

 بالدقة والوضوع.  تتميز

. أن يختار موضوعا تتولر لياه المصاادر والمراجاع. و أن يختاار موضاوعة 3

بالمتعااة وعاادل  تتاولر الرغبااة لديااه لااي تتبعااه ليدلعااه ذلاى  لااى العماال ويشااعره

 .للالشعور بالم
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لالمشكلة،  ااهرة تحتااج  لاى تفساير، وهاي قضاية موضاع خاتف تتطلاب      

حاات إلزالااة اللاابس ليهااا.  ذا  لإنااه متااى مااا شااعر الشااخ  بالمشااكلة وتفاعاال 

معها وكانت واقعية بالنسابة لشخصايته لاإن ماا يجاب أن يقاول باه  هاو تحدياد 

 طبيعة المشكلة، وأبعادها األساسية.

 معايير اختيار موضوع البحث:

 ن اختيااار موضااوع البحااث العلمااي وتحديااد المشااكلة البحثيااة تمثاال نقطااة     

البداية المنهجياة الصاحيحة ألي جهاد بحثاي يساتهدف حال المشاكتت وتفساير 

ال ااواهر، كمااا يتعلااق بااه أيضااا تحديااد مختلااف العناصاار التحقااة لااي البحااث 

العلمااي ماان أهااداف وأهميااة للدراسااة واختيااار وصااياغة للعنااوان واإلشااكالية 

الفاااروض العلمياااة والمنااااهج المناسااابة و األدوات التزماااة لجماااع البياناااات و

 والمعلومات. وتتمثل هذه المعايير ليا:

 حداثة الموضوع وأصالته:

و ذلااى بااأن يعااالج الموضااوع الااذي يتناولااه البحااث قضااايا جدياادة لاال تتناااول 

بالدراسااااة والتحلياااال والتفسااااير وأن ينطااااوي علااااى  ضااااالة جدياااادة للمعرلااااة 

انية، حيااث كلمااا تااوالر ذلااى كلمااا امتاااز البحااث باألصااالة والمساااهمة اإلنساا

الحقيقية لي البحث العلمي، وعليه لمن الواجب على الباحث أن يبدأ من حيث 

انتهى العلماء أو البااحثون اصخارون وال يكارر ماا قاال باه الساابقون، لاذا كاان 

ن كتب ومجاتت لزاما عليه االطتع على مختلف المصادر والمراجع العلمية م

ودورياات... لمعرلاة مااا وصال  ليااه اصخارون لااي حال المشاااكل التاي بحثوهااا، 

 .وما هي المشاكل التي لل تبحث أو التي لل يتوصل  لى حل لها
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ولااي حالااة اختيااار موضااوع ليااه معالجااات سااابقة ماان الفااروض يجااب أن      

ب أن يستهدف البحث مساهمة جديادة لال تكان لاي البحاوث الساابقة والتاي يجا

 تحدد بكل دقة وموضوعية لي مبررات االختيار والهدف من الدراسة.

لأصالة الموضوع تفترض أال يكاون منقاوال أو تقليادا أو  عاادة  خاراج أو      

ترجمااة، وعليااه لماان المهاال التطاارق  لااى مواضاايع وتقااديل اإلضااالة العلميااة 

تنياارات الجدياادة ليهااا سااواء مواضاايع و مشاافتت لاال يتطاارق  ليهااا نتيجااة لل

والتطااورات الكثيااارة التاااي تحااادث بالمجتمعااات و هاااور العدياااد مااان المشااااكل 

الجاااديرة بالدراساااة والبحاااث والتفساااير واالكتشااااف لاااي مختلاااف المجااااالت 

الحياتية، أو بالتطرق لمواضيع من جوانب لل يتطرق لها أو ن ريات مان أجال 

ث العلماي لاي تقدها أو  ثبات عدل صحتها...وهو ما يمثل الدور األساسي للبح

  نتاج المعرلة. 

وعليااه يجااب علااى الباحااث أن يكااون قااادرا علااى اختيااار موضااوع جديااد      

ينطوي على  ضالة جديدة للمعرلة العلمية اإلنسانية وليس التطارق لمواضايع 

اسااتهلكت ماان قبااال ماان قباال بااااحثين آخاارين والوصااول  لاااى نتااائج معرولاااة 

أو األهمياة العلمياة والعملياة مان  أصبحت من المسلمات، لبذلى تنتفاي الفائادة

 .البحث العلمي

 األهمية العلمية:

حيث تعاد أيضاا أهمياة الموضاوع المتنااول مان األساباب المؤدياة الختياار      

موضوع البحث العلمي، حيث تثير اهتمال الباحث القضايا المهماة التاي تشانل 

اساااتها الااارأي العاااال أو المجتماااع المحلاااي أو الااادولي، والتاااي مااان خاااتل در
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والوصول  لاى حال لهاا يكاون قاد قادل لائادة كبيارة للمجتماع، حياث كلماا كانات 

أهمياة الموضااوع والمشااكلة البحثيااة كبياارة ن رياة كاناات أل عمليااة كلمااا شااكل 

 ذلى دالعا كبيرا الختيار هذا الموضوع للبحث والدراسة .

 لعنااد دراسااة أي موضااوع تجااد نااوعين ماان األهميااة، األهميااة العلميااة أو     

الن ريااة والتااي تتمثاال لااي اإلضااالة العلميااة التااي تزياادها الدراسااة للمعرلااة 

الن رياااة، واألهمياااة العملياااة والتاااي تتعلاااق باااالحلول العملياااة لل ااااهرة محااال 

 .الدراسة

 االرتباط بالمشاكل المعاصرة:

ومعنااى ذلااى أن يكااون موضااوع البحااث مرتبطااا بالمشاااكل التااي يعرلهااا      

حاوال  يجاد حلول لها علاى أرض الواقاع، وياؤدي ذلاى المجتمع معالجا  ياها م

ألن يكااون للبحااث أهميااة ن ريااة وتطبيقيااة ليقااول بإيضاااع القضااايا النامضااة 

وتفساايرها أو البرهنااة علااى ن ريااة أو الوصااول  لااى حقااائق جدياادة أو التنبااؤ 

 بالحوادث المستقبلية والتحكل ليها.

ضااالة للمعرلااة اإلنسااانية لعلااى الباحااث أن يختااار الموضااوع الااذي يااتل       

ويساااهل لااي حاال مشاافتت المجتمااع لااي مختلااف جوانبااه سااواء كااان البحااث 

 ن ريا أو تفسيريا أو تطبيقيا ومهما كان الهدف منه.

لالدور األساسي والهدف األسمى للبحاث العلماي هاو البحاث عان الحقاائق      

تواجهااه التااي يسااتفيد منهااا اإلنسااان لااي التنلااب علااى مختلااف المشاااكل التااي 

والتاااي تعتااارض تقدماااه لاااي كالاااة مجااااالت الحيااااة االجتماعياااة واالقتصاااادية 

والصااحية والتربويااة والتكنولوجيااة... ولااي تفسااير مختلااف ال ااواهر والتنبااؤ 
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بهاوالوصول  لى القوانين التي تحكمها، لإذا انتفت هذه الناية لل يعد مان داع 

 للبحث العلمي.

ساسية إلنتاج المعرلة وتوسيعها وترقيتهاا لالبحث العلمي بعد الوسيلة األ     

والتعمق ليها، ويعدذا أهمية كبيرة أيضاا لاي مجاال التنمياة بمختلاف مجاالتهاا 

ممااا أد   لااى اهتمااال الاادول بااه وتخصااي  ميزانيااات ضااخمة وجهااود جبااارة 

لتطاااويره  دراكاااا منهاااا ألهميتاااه ودوره لاااي تطاااور المجتماااع وازدهاااار ألاااراد 

جاب رباط هاذا النشااط باحتياجاات المجتماع وتوجيهاه هومؤسساته، وبالتاالي ي

نحاااو دراساااة المشااااكل التاااي يعانيهاااا وتحليلهاااا وتفسااايرها حتاااى تحقاااق هاااذه 

 .الو يفة والهدف منها

وعليااه تتحاادد قيمااة البحااث العلمااي ليمااا يسااعى  ليااه ماان أهااداف لعااتج      

المشاااكل وال ااواهر التااي يعانيهااا المجتمااع وتسااتهدف تقاادمهوتطوره، بحيااث 

 .يجب أال تتعزل البحوث العلمية عن واقع المجتمع ومشكتته

بناااء علااى ذلااى نجااد أنااه ب هااور  اااهرة معينااة أو انتشااارها لااي مجتمااع      

معاااين، اقتصاااادية كانااات أو سياساااية أو اجتماعياااة أو صاااحية أو بيئياااة... أو 

مشكلة أو موقفا أو وضعا معينا. ت هر العدياد مان الدراساات محاولاة تحليلهاا 

 فسيرها والتحكل ليها خدمة لهذا المجتمع.وت

 أن يكون الموضوع ذا نطاق محدود وأبعاد واضحة:

وذلى بأال يكاون الموضاوع لضفاضاا واساع النطااق يفاوق مقادرة الباحاث      

على الدراسة والمعالجة أو يتطلب منه وقتا طويت وجهدا كبيرا وال يتمكن لاي 

 ضحة وتصبح المعالجة سطحية.النهاية من الوصول  لى نتيجة صحيحة ووا
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ولاي نفاس الوقات يجااب أيضاا أال يكاون ضايقا ومحاادودا جادا  لاى الدرجااة      

التاااي يفقاااد ليهاااا مقوماتاااه األساساااية مموضاااوع بحاااث وكاااذا لقداناااه ألهميتاااه 

 وحيويته وانعكاساته التطبيقية.

لموضااوع البحااث العلمااي يجااب أن يكااون ذا نطاااق متئاال لنااوع الدراسااة      

، دكتوراه( ليس بالواسع جدا وال الضايق جادا، ويجاب علاى الباحاث ماجستير)

تحدياد الموضااوع ونطاقااه الموضااوعبو الزمانيوالمكااني بشااكل واضااح ودقيااق 

مباارزا ذلااى ماان خااتل عنوانااه، لكلمااا كااان الموضااوع محااددا بدقااة تامااة كاناات 

 . احثالرؤية واضحة أمال الب

 :الرغبة والقدرة الشخصية

 لشخصي:الرغبة والميول ا -أ

وذلى بأن يكون للباحث ميول وانجذاب نحو الموضوع محل الدراساة وأن      

تكاون لدياه رغباة واهتماال شخصاي لاي معالجاة مشاكلة معيناة والوصاول  لاى 

 حل لها.

لكاال باحااث أو طالااب محكااول بتخصاا  معااين وانطتقااا ماان اإللمااال بهااذا      

واضاايع معينااة التخصاا  ت هاار لااد  الباحااث ميااوالت واهتمامااات تتعلااق بم

 يرغب لي  نجاز بحوث بصددها والتعمق ليها.

هااذا المعيااار يعااد ماان أباارز أسااباب اختيااار موضااوع البحااث، و ماان أهاال و     

شروط نجاحه أيضا ن را لتستعداد النفسي الذي يحفزه إلنجاز البحث، لعندما 

يختار الطالب أو الباحث الموضوع الذي يريد أن يبحث ليه نجده يشعر بمتعاة 

و هااو يتقاادل لااي بحثااه قااد ال يشااعر بهااا  ذا كااان الموضااوع مفروضااا عليااه، 
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وعندئذ قد يصل  لى نتائج ألضل بكثير من النتاائج التاي يصال  ليهاا لاي بحاث 

موضااوع لاارض عليااه، ولكاان مااع مراعاااة أال يدلعااه هااذا االهتمااال  لااى اختيااار 

أو  مواضيع ومشاكل بحثت مان قبال ووصال ليهاا البااحثون  لاى نتاائج وحلاول

 دون الرجوع  لى ما كتب ليها لي المراجع. 

 القدرات واالستعدادات الشخصية -ب 

بما أن البحث العلمي هو جهد يساتمر لفتارات طويلاة خاتل مسايرة  عاداد      

المااذكرة أو األطروحااة لاااإن ذلااى يتطلاااب مجموعااة مااان القاادرات والمهاااارات 

هاااذه القااادرات واالساااتعدادات المختلفاااة والتاااي تختلاااف مااان باحاااث ألخااار، ل

واالستعدادات الذاتية تتحكل لي اختياار موضاوع معاين مان باين مجموعاة مان 

المواضيع وتتمثل خاصة لي القدرات التعليمية من ختل اإللمال يطارق البحاث 

العلمي ومختلف مناهجاه و أدواتاه، قادرات لنوياة كاالتحكل لاي اللناة واللناات 

 لتحليل والتفسير، المقارئة.األجنبية مثت والقدرات العلمية والذهنية كا

لاختيااار موضااوع بحثااي معااين يكااون عااادة بمااا يتوالااق وقاادرات الباحااث      

 واستعداداته مما يمكنه من التحكل ليه بصورة جيدة و براز هذه القدرات.

 :توالر المعلومات والبيانات التزمة

بااه،  لقباال الجاازل باختيااار موضااوع معااين يجااب التأكااد ماان  مكانيااة القيااال     

وماان ذلااى تااوالر مختلااف المعلومااات والبيانااات و مكانيااة الحصااول عليهااا لااي 

العلماي  الوقت المناسب، والتأكد أيضا من نوعيتها لي ضوء ما يتطلبه البحث

من الدقة والموضوعية و مكانياة  ثباتهاا والتحقاق منهاا، وبالتاالي يجاب علاى 
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بيانات واإلحصاائيات... الباحث القيال بمسح شامل المد  توالر المعلومات وال

 المتعلقة بموضوع بحثه وعن مد   تاحتها و مكانية الوصول  ليها.

لااانق  المعلوماااات أو نااادرتها أو اساااتحالة الحصاااول عليهاااا تجعااال مااان      

الموضوع غير قابل للدراسة، وعليه لاختيار الموضوع للبحاث يساتلزل التأكاد 

ليهاا مان مختلاف الجهاات من ولرة المعلومات والحقائق و مكانياة الحصاول ع

والمصادر والمراجع العلمية لي الوقت المناساب ولاي حادود  مكاناات الباحاث 

 وقدراته قبل االنطتق لي البحث.

لأحيانااا قااد يقااول الطلبااة باختيااار مواضاايع براقااة ومثياارة ثاال يصااطدمون      

بناادرة المصااادر والمراجااع العلميااة مهااا بشااكل عااادا مااررا أمااال ال، مااه الااى 

هل أو تنورهااا و  ضاااعة الوقاات، والجهااود لااي البحااث، ماان الاال اوهااات بحااوث

 والبيانات من مختلف المصادر والمراجع العلمية

ولتجنااب ذلااى يجااب دائمااا الحاار  علااى مواكبااة الجديااد ماان اإلصاادارات      

العلمية واستشارة أهل االختصاا  والمشااركة لاي النادوات والملتقياات حتاى 

 .اختياره ا كتب عن الموضوع المراديكون الباحث على دراية بم

 معيار التخص :

يجب على الباحث أو الطالاب مراعااة أن يختاار موضاوع بحثاه لاي نطااق      

تخصصه العلمي بوجاه عاال أو لاي  حاد  لاروع تخصصاه، لالتخصا  ياولر 

للباحث الخبرة والمعرلة باإلنجازات العلمية لي ذلاى المجاال والمشاكتت التاي 

تاي ال تازال قائماة وتحتاااج  لاى جهاود لدراساتها، كماا يمكاان تمات دراساتها وال

الباحث أيضا من القدرة على التحكل لي مجريات البحاث مان حياث المعلوماات 
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والحقائق، والمناهج المتبعة واألدوات المستخدمة وكذا الن ريات واالقترابات 

 .المقاربات المتعلقة بالتحليل ومختلف مجريات العملية البحثية

ا يمكاان للباحااث أيضااا أن يختااار موضااوع بحثااه ضاامن نطاااق عملااه كماا     

وو يفته أو مهنته بما يمكنه من تعميق معارله ومعلوماتاه حولهاا أو تحساين 

أدائه أو االبتكار واإلبداع ليه، وبالتالي لعامل تخص  الباحاث العلماي معياار 

 أساسي لي اختيار موضوع البحث.

  مكانية القيال بالبحث: 

لى الباحث أن يتأكد من  مكانية القيال بالبحث لاي الموضاوع الاذي يجب ع     

اختاره من حيث توالر الماادة العلمياة الخاصاة بالموضاوع و مكانياة الحصاول 

عليها، وأن يكون مناسبا لقدراته و مكاناته المتاحة ولاي الوقات المحادد لاذلى 

ن دولااة مان حيااث المااال واألجهاازة والتنقاال أو السافر ماان جامعااة ألخاار  أو ماا

 خر  للبحث عن المراجع المتخصصة.أل

وعليااه يمكاان القااول  ن عمليااة اختيااار موضااوع البحااث ماان أهاال األمااور      

المنهجيااة التااي يجااب علااى الباحااث أو الطالااب اإللمااال بهااا وأن يكااون اختياااره 

صحيحا قائما على احترال المعايير العلمية حتاى بناتج لاي النهاياة بحثاا علمياا 

لمة وتتحقق الفائدة والجدو  من العملية البحثية لي خدمة العلل بأتل معنى الك

 .والمجتمع وال تصبح مجرد عملية شكلية

 مراحل  عداد اإلشكالية: 

تتحدد غالبا مراحل  عداد اإلشكالية لي ثتث مراحال أساساية علاى الشاكل      

 التالي: 
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 المرحلة األولى:  يجاد سؤال عال للبحث

يقاااول الباحاااث بالبحاااث عااان لكااارة عاماااة للبحاااث ألن لاااي هاااذه المرحلاااة      

موضوع البحث يبدأ على شكل ألكار قبل أن يطورها  لى سؤال عال، والختيار 

السؤال العال للموضوع المراد دراسته يجب االعتماد علاى المصاادر المختلفاة 

لذلى خاصة مطالعة ما كتب حول الموضوع لي مختلف المراجع ماألطروحاات 

خصصااة... حتااى يكااون لكاارة عامااة حااول الزوايااا التااي درساات والمجااتت المت

منها المشكلة والتي لل تدرس منها، حتى يكون بحثه أصيت وال يكرر ما بحثه 

 اصخاارون، باإلضااالة  لااى التجربااة الشخصااية والمتح ااة والمشاااكل الواقعيااة،

 الخبرة.

 المرحلة الثانية: تحليل السؤال العال

ل ن اارة عامااة عاان المعطيااات المتااوالرة حااول وتعنااي هااذه الخطااوة تحصااي     

السؤال العال، أي معرلة ما كتبه الباحثون الساابقون حاول هاذا الساؤال، وياتل 

 القيال بهذا التحليل من ختل القيال بأربع خطوات تتمثل لي 

لح  السؤال العال بأسئلة نوعية: أي اإلحاطة بالموضاوع أو ال ااهرة مان  -

 لة النوعية األسئ ختل توجيه جملة من

تشخي  المتنيرات والعتقات: أي تحديد المتنيارات لاي المشاكل المادروس  -

 المتنيرات.  وتحديد العتقة بين هذه

تن يل المتنيرات والعتقات: بعد تشخي  المتنيرات والعتقات تاأتي عملياة  -

البياااان تفاعلهاااا ولاااق ماااا توضاااحه النمااااذج  تن يمهاااا لاااي هيكلاااة متوالقاااة

 والن ريات. 
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ضبط المفاهيل: يجب على الباحث ضبط المفااهيل التاي يدرساها والتاي تقاول  -

األساااس لااي صااياغة الن ريااات العلميااة، لااذا ماان  عليهااا األنهااا تشااكل حجاار

 الضروري الحر  على وضوحها ودقتها.

المرحلة الثالثة: اختيار ساؤال ناوعي للبحاث بعاد اختياار الساؤال العاال للبحاث 

قااات بينهااا وضاابط المفاااهيل، تااأتي المرحلااة الثالثااة وتحديااد المتنيراتااو العت

والمتمثلة لاي اختياار تسااؤل يعبار بدقاة عان المشاكلة الماراد دراساتها وحلهاا 

 وصياغتها ولق المعايير المحددة. علميا

 لرضيات البحث:ثانيا: 

عاااد تحدياااد الباحاااث للمشاااكلة البحثياااة الماااراد دراساااتها وصاااياغتها لاااي ب     

، لاإن علاى الباحاث بعادها االنتقاال  لاى مرحلاة أخاار   شاكالية علمياة واضاحة

يقول بموجبها بتحديد لرضايات وصاياغتها تكاون بمثاباة جسار ياتل مان ختلاه 

الوصاول  لاى نتااائج معيناة انطتقااا منهاا باعتبارهااا حلاوال مبدئيااة يبناي عليهااا 

 الباحث دراسته وصت  لى تأكيدها أو نفيها.

 تعريف الفرضية العلمية:

"،  Hypotheseفرضااية لااي اللنااة األجنبيااة مكونااة ماان شااقين:"  ن ال     

 وهي تعني التراضات.

أماااا مفهومهاااا لاااي االصاااطتع لهاااو: " تفساااير مؤقااات الوقاااائع و اااواهر      

معينة، ال يازال بمعازل عان امتحاان الوقاائع، حتاى  ذا ماا اماتحن لاي الوقاائع، 

مان الفرضايات أصبحت بعد ذلى لرضيات زائفة يجب العدول عنها  لى غيرهاا 

 األخر  أو صارت قانونا يفسر مجر  ال واهر .
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أو أن الفرضااية هااي: " تخمااين ذكااي أو اسااتنتاج ذكااي، يصااوغه الباحااث      

ويتبناه مؤقتا، لشرع بعاض ماا يتح اه مان ال اواهر والحقاائق، وليكاون هاذا 

وباذلى تتمياز الفرضاية  البحث والدراسة التي يقول بهاا. النرض مرشدا له لي

لن رية، بكون الن رية هي: كل مجموعة مان الفرضايات المنساجمة ليماا عن ا

بينهااا والتااي ثبتاات صااحتها عاان طريااق االسااتدالل العقلااي لهااي لااذالى ن ريااة 

 .للسفية أو عن طريق التجريب لهي ن رية علمية

لتختلاااف باااذلى الفرضاااية عااان الن رياااة لاااي الدرجاااة ولااايس لاااي الناااوع،      

وغير نهائي، والن رية تفساير ثابات ونهاائي لالفرضية تفسير وتخمين مؤقت 

 .نسبيا

وأصال الن رياة أنهااا لرضاية أجريات عليهااا اختباارات وتجاارب لأصاابحت      

عد الفرض العلمي رأي أو لكرة تقبال علاى أنهاا صاحيحة لاي ضاوء ، وين رية

ما هو معروف ومتوالر من حقائق أو معلومات عن  اهرة معينة، كماا يختاار 

 تا.الفرض العلمي مؤق

كما ين ر  لى الفرض العلمي على أنه عتقات معينة تربط بين المتنيارات      

أي بين المتنيرات المستقلة و التابعة، لاالمتنيرات المساتقلة هاي التاي يحااول 

الباحااث أن يفهمهااا ويقاايس تأثيرهااا علااى المتنياارات التابعااة أو بعبااارة أخاار  

ابعااة، لااالمتنير المسااتقل لااي هااي العواماال التااي لهااا تااأثير لااي المتنياارات الت

الماانهج التجريبااي هااو ذلااى المتنياار الااذي نتداولااه لقياااس التااأثير لااي المتنياار 

التااابع، ويمكنناااا الحاااديث أيضاااا عااان المتنيااار المنباااه عنااادما يتسااابب المتنيااار 

المسااتقل لااي رد لعاال يكااون بمثابااة اإلجابااة عاان الموضااوع ماان قباال العنصاار 
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المساتقلة انطتقاا مان األساباب المتوقعاة  المبحاوث، وتقاول بانتفااء المتنيارات

 لل واهر المتح ة.

أمااا المتنياار التااابع لهااو الااذي يمكننااا تسااميته كااذلى بااالمتنير الخاضااع أو      

التحق أو الناتج، وهاو ذلاى المتنيار الاذي يجاري علياه الفعال مان أجال قيااس 

خضاع التنيرات،  نه يشترى لي المانهج التجريباي ماع عناصار التجرباة التاي ت

 .للشروط المختلفة للمتنير المستقلة

أما المتنيرات الوسيطة لالواقع المتح  أنهاا يمكان أن تكاون أكثار تعقيادا      

من مجرد العتقة السببية الوحيدة بين متنيرين، مما يعني أن متنيرات أخار  

يمكان أن تتوسااط باين المتنياارات المسااتقلة والتابعاة أي المتنياارات الوسااطية، 

ال مان المتنياار المساتقل  لاى المتنياار التاابع ال ياتل مباشاارة، بال يتطلااب لاالنتقا

 ذلى تدخل عامل آخر بين االثنين.

ويمكن تعريف الفروض بأنها: تبريرات واضاحة تشاير  لاى طريقاة تفكيار      

الباحث لي العتقة بين ال واهر المعنياة بالدراساة، وتشاير  لاى الطريقاة التاي 

 ياؤثر أو يعادل متنيارا تابعاا"، والفرضاية تتضامن ي ن بها أن متنيارا مساتقت

أول عملياة إلضاافاء طااابع ملمااوس علااى سااؤال البحااث عااادة اإلجابااة عنااه لااي 

 .شكل لرضية علمية

وتعااد الفرضااية اقتااراع  جابااة عاان سااؤال مطااروع ولرضااا مؤقتااا لنجابااة      

عن سؤال أو لتفسير  ااهرة مااء  ذن هاي التاراض يهادف  لاى تفساير أو  لاى 

تنبؤ باألحداث، أي  ن الفرض العلماي ماا هاو  ال لكارة لال تثبات بعاد صاحتها ال
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وتعد نوعاا مان التفساير المؤقات الاذي يساتعين باه الباحاث لاي تفساير  ااهرة 

 معينة.

ويمكاان اسااتخدال هااذه الفكاارة أو هااذا الاارأي كأساااس للعماال والبحااث عاان      

يساااهل لااي حقااائق جدياادة، وعناادما تثباات صااحة الفاارض بصاافة نهائيااة لإنااه 

مجموعاة مان  الوصول  لى الحقيقة أو الن رية أو القانون الذي ماهو  ال نتااج

القااروض التااي تثباات صااحتها، أمااا  ذا ثباات عاادل صااحة الفاارض العلمااي لااإن 

 الباحث يحاول العثور على تفسير آخر وهكذا.

وبذلى يعد الفرض العلمي لكرة مبدئياة تتولاد وتنبثاق عان لحا  الباحاث      

المتح ة أو التجرباة، وهاذه الفكارة المبدئياة يجاب أن تكاون قابلاة عن طريق 

لتختبار والفح  العلمي الدقيق، وقد استخدمت كلمة الفرض قديما لكي تادل 

علااى مجموعااة المبااادا األوليااة التااي يساالل العقاال البشااري بصااحتها والتااي ال 

وقااد يسااتطيع البرهنااة عليهااا بطريقااة مباشاارة لشاادة عموميتهااا أو شااموليتها، 

استخدمها أرسطو و التطاون وغيرهماا مان الفتسافة والمفكارين نقطاة البادء 

لاااي كااال برهناااة والمنباااع األول لكااال المعرلاااة التاااي يكتسااابها اإلنساااان، أي  ن 

 الفرض يمثل المبدأ العال الذي يستخدل كأحد مقدمات االستدالل القياسي.

نبط مناااه لاااالفرض ماااا هاااو  ال تكهااان أو حااادس يضاااعه الباحاااث لكاااي يسااات     

العتقااات والصااتت المتواجاادة بااين األسااباب ومساابباتها، لهااو تفسااير مؤقاات 

لل اهرة أو القانون، لاإذا ثبتات صاحة الفارض وصادقه لإناه يصابح ن رياة أو 

قاعاادة عامااة يمكاان الرجاااوع  ليهااا عنااد تفسااير جمياااع ال ااواهر التااي تشااابه 

 .ال اهرة المدروسة
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بااصراء الممكان االساتعانة بهاا  وبوصف الفرض بأنه عملي عنادما يارتبط     

لااي تفسااير ال ااواهر التااي تعتاارض اإلنسااان أثناااء أداء عملااه، حيااث يااتلمس 

األسااباب التااي تشااكل ال اااهرة أو المشااكلة المعينااة، كمااا وصااف الفاارض بأنااه 

علمي أيضا عندما يخضع للمتح ة والتجربة التي تتطلب معرلاة الحقيقاة لاي 

  طار تفسير ال واهر.

ض( لد  اإلغريق تعني مجموعة المبادا األولية التي يسالل العقال )الفرو     

 .ا بطريقة مباشرة لعموميتهابصدقها والتي ال يستطيع البرهنة عليه

وقاد عرلاه ارساطو بانااه: النقطاة البادء لاي كاال برهناة، وأناه المبادأ العااال      

 .الذي يستخدل كاحد  مقدمات القياس

ة للعتقاة باين متحاولين أو أكثار وتكاون ويعرف أيضا بانه اصباغة حدساي     

 ذات صينة تربط بين منحول وآخر أو أكثر.

ويمكن تعريفها بأنها انكارة مبدئياة تاربط باين ال ااهرة موضاوع الدراساة      

وباين أحاد العواماال المرتبطاة أو المسااببة لهاا، وهااي عباارة عاان لكارة مبدئيااة 

 .تربط متنيرين أحدهما مستقل واصخر تابع

عرلها لان دالين بانهاا تفساير مقتارع للمشاكلة موضاوع الدراساة حياث وي     

يقول بأنها: تفسير مؤقت محتمل يوضح العوامل أو األحداث أو ال روف التي 

 يحاول الباحث أن يفهمها .

وعموما  ذا ما أردنا التعرف على أصل كلمة الفرض لي اللناة اإلنجليزياة      

 Hypoمقطعااااين همااااا الهيبااااو  ، وتتكااااون ماااانHypothesisلسااانجدها مااااي 

 Thesisومعناها شيء أقل من...، أو أقل ثقة من األطروحة، والمقطع الثااني 
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 أي أن الفارض يعتبار تخميناة معقاوال مبنياة علاى الادليل الاذي يمكان الحصاول

 .عليه عند وصفه

ويعرلها عبد الباري بانهاا انضاية تصاورية تحااول أن تقايس العتقاة باين      

 .من المتنيرات واأللكار ن أو أكثراثني

تاادل كلمااة الفاارض، بحسااب أصاالها لااي اإلغريقيااة علااى المبااادا األوليااة و     

التااي يساالل العقاال بصااحتها وال تسااتطيع البرهنااة عليهااا لشاادة عمومينهااا كااان 

يقال مثت أن الخط المساتقيل هاو أقصار خاط يصال باين نقطتاين، ولقاد اساتخدل 

حيث اساتخدمه هاو وأرساطو علاى نحاو ألتطون مفهول الفرض بمعناه القديل 

ماا يفعال الرياضاايون، ولاي العصااور الوساطى وبداياة عصاار النهضاة اسااتخدل 

المدرسيون الفروض بمعنی قريب، لهي تعبر لديهل عان القضاايا العاماة التاي 

 .تستنبط منها بعض األحكال الجزئية

ت ولي القرن الساابع عشار وماا يلياه لقاد اتجاه العلمااء لاي عصار ديفاار     

نفسه  لى استخدال الفروض لاي معناى حاديث كاان يجهلاه األقادمون ويريادون 

به الحدس أو التكهن بحقاائق األشاياء، وهكاذا يكاون الفارض حدساة بالقاانون 

أو تفسيرة مؤقتة لل واهر،  ال أنه منای ثبات صادقه أصابح قاانون عاماا يمكان 

والبحاث عان  الرجوع  ليه لي تفسير ال واهر، أما  ذا ثبت لشله ليجب ترماه،

تفساير آخاار، ومان ذلااى يتضااح أن الفارض بمعناااه الحااديث لايس مجاارد قضااية 

عامة تستخدل لي االستدالل القياسی بصرف الن ر عن صادقها أو كاذبها، كماا 

كااان يفعاال المدرساايون باال هااو حاادس وتكهاان بالقااانون الااذي يوجااد بحسااب 

 الواقع.
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 خصائصها: 

ضاية عاان أسائلة يساعى الباحااث بماا أن الفرضاية هاي صااياغة  جاباة الترا     

لنجابااة عنهااا ماان خااتل المتح ااة أو التجربااة أو بمختلااف الطاارق، وبمااا أن 

العمل العلمي يتميز بالدقة، لتبد  ذن أن تكون للفرضاية مواصافات أو معاايير 

 تميزها عن غيرها: 

التصااريح: الفرضااية عبااارة عاان تصااريح يوضااح لااي جملااة أو أكثاار عتقااة -أ

 أو أكثر. قائمة بين حدين 

التنبااؤ: الفرضااية هااي أيضااا عبااارة عاان تتنبااؤ لمااا سنكتشاافه لااي الواقااع،  -ب

 والذي يمثل الحل المتوقع للمشكلة المدروسة. 

وسيلة للتحقق: الفرضية هاي أيضاا وسايلة للتحقاق األمبريقاي، والتحقاق  - ج

األمبريقاااي هاااو عملياااة ياااتل مااان ختلهاااا معرلاااة ماااد  مطابقاااة التوقعاااات أو 

 .للواقع أي ال واهر االقتراضات

باختصار الفرضية هي أساسا عبارة عن تصريح يتنبأ بوجاود عتقاة باين      

حاادين أو متنيااارين أو أكثاار، أو باااين عنصاارين مااان عناصاار الواقاااع، ويجاااب 

التحقااق ماان الفرضااية لااي الواقااع، بهااذا المعنااى لهااي تمثاال ركياازة الطريقااة 

 .العلمية

 أهميتها العلمية:

فرضايات لااي الادور الااذي تلعباه لااي عملياة البحااث العلمااي تكمان أهميااة ال     

 وتتمثل خاصة لي : 
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تحديد مسار البحث العلمي من ختل توجيه الباحث لجمع بياناات ومعلوماات  -

 بالفرضيات من أجل اختبارها ومن ثل قبولها أو رلضها.  معينة لها عتقة

وضوع الدراسة بماا تساهل لي تحديد المناهج واألساليب البحثية المتئمة لم -

 الفرضيات.  يساعد على اختبار

كمااا ت هاار أهميتهااا لااي تسلساال وربااط عمليااة سااير الماانهج التجريبااي ماان  -

مرحلاة التجرياب واساتخراج القاوانين واساتنباط  مرحلة المتح ة العلمية  لاى

 الن ريات العلمية. 

تقاات زيادة قدرة الباحث على لهال ال ااهرة المدروساة مان خاتل تفساير الع -

 ال اهرة.  بين المتنيرات المكونة لهذه

ناااادي الفرضااايات دورا مهماااا وحيوياااا لاااي اساااتخراج الن رياااات والقاااوانين  -

والمسااهمة لاي تاراكل المعرلاة وتواصال وتيارة  والتفسيرات العلمياة لل اواهر

 ة يمكن دراستهاءجديد البحث العلمي من ختل الكشف عن ألكار ولرضيات

 لعلمية: شروط صحة الفرضيات ا

 لكي تكون الفرضية صحيحة يجب أن تتميز بما يلي:      

يجب أن تبدأ الفرضيات من متح ات علمية، أي تبادأ مان وقاائع محسوساة  -

 .ا حتى تكون الفرضيات أكثر واقعيةالخيال، وهذ مشاهدة وليس من تأثير

 يجب أن تكون الفرضيات قابلة للتجريب واالختبار والتحقق.  -

 تكون خالية من التناقض للوقائع وال واهر المعرولة يجب أن  -
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يجاااب أن تكاااون شااااملة ومترابطاااة، أي يجاااب أن تكاااون معتمااادة علاااى كااال  -

 المتوالرة، وعلى التناسق مع الن ريات السابقة. الجزئيات والخصوصيات

 .يجب أن تكون الفرضيات متعددة ومتنوعة للواقعة الواحدة -

 شروط صياغة الفروض:

تكااون الفرضاايات العلميااة صااحيحة ويااتمكن الباحااث عاان اختبارهااا لكااي      

 بأسلوب علمي ينبني أن تقول على األسس والشروط التالية:

 الوضوع -

ودقيقاة، ويساري الوضاوع علاى  بمعنى أن تكون عبارة الفرضية واضحة     

جميع المتنيرات التي يتضمنها الفرض، وذلى بتحديد المفاهيل التاي تتضامنها 

رضاايات أو باإلضااالة  لااى التعاارف علااى المقااابيس أو الوسااائل التااي تلااى الف

يسااتخدمها الباحااث للتحقااق ماان صااحة الفرضااية، للااو التاارض باحااث مهااتل 

بدراسااة السياسااة الخارجيااة للاادول أن هناااى اختتلااا بااين الساالوى الخااارجي 

، مااذا  يعارفللدول الصنيرة والسلوى الخارجي للدول الكبر  ينبني عليه أن 

التااي تثباات، مااا  الكاليااة البيانااات يقاادلنيرة والكبياارة؟ وأن الاادول الصااب يقصااد

األماار بالمااد  الزمنااي أو قياااس العتقااات والساالوكيات  سااواء تعلااق، هالترضاا

  الفعلية.

كاااذلى يقتضاااي الوضاااوع تحدياااد الفاااروض وذلاااى بجعااال العتقاااات باااين      

أو سالبية( ولاي المتنيرات من حيث المستو  أو االتجاه أهال العتقاة  يجابياة 

 ل أي  روف يمكن أن ت ل هذه العتقة قائمة، كما ينبني للفرض أن يوضاح 
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كااذلى العتقااات التااي يمكاان توقعهااا بااين المتنياارات المفترضااة والشااروط التااي 

 تتحكل لي تلى العتقات. 

 اإليجاز: -

أن تكون العبارة التي صيغ ليها الفارض مختصارة ماوجزة تاوحي بوجاود      

أو الشاارطية أو انعاادامهما كقولنااا: ياارتبط االسااتبداد السياسااي سااليا  العتئقيااة

 بالمشاركة السياسية "، وصياغتها بشكل محدد وليس عال. 

 القابلية لتختبار واإلثبات: -

ذلااى بااأن يصااا  الناارض لااي عبااارات قابلااة لتختبااار، سااواء ماان خااتل      

اللتاين يقيمهماا النارض  القياس أو البرهنة المنطقية، وذلى بتعريف العبارتين

خااتل اتباااع خطااوات البحااث  ، وتسااتطيع مااندقيقااا  ن أمكاانتعريفااا  جرائيااا و

 دراى العتقاااة التاااي يقيمهاااا القااارض باااين المتنيااارات، قالفرضااايات الفلسااافية 

والقضايا األختقية واألحكال القيمية يصعب،  ن لل نقال يساتحيل اختبارهاا لاي 

 بعض األحيان. 

 ار ن ري يعطيه داللة ومعنی:ارتباط الفرض بإط -

أن يااارتبط الفااارض بإطاااار ن اااري يمنحاااه داللاااة ومعناااى، حياااث يخضاااع      

 لمجموعة المعارف العلمية السائدة والتي من شأنها  ثباته أو نحضه. 

 :خالية من التناقض -

أن تكااون عبااارة الفاارض خاليااة ماان التناااقض وتكااون واقعيااة ماان حيااث      

 ذ.  مكانية التطبيق و التنفي
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 تقديل تفسير لبعض الحقائق: -

حيااث يجااب أن يقاادل الفاارض تفساايرا لاابعض الحقااائق، ويكااون التفسااير      

معقوال  اهريا، وأن تكون منسقة مع الحقائق المعرولة سواء كانت بحوثا أو 

ن ريات علمية، ومن هنا لإن على الباحث أن يتبين العتقة باين لرضايته وماا 

 بطة ببحثه من نتائج.أسفرت عنه الدراسات المرت

وصااياغة الفرضااايات وتحقيقهاااا أو  ثباااات صاااحتها هااادف أسااااس للبحاااث      

العلمااي، وهااذا األماار لاايس بالعماال السااهل، ذلااى ألنااه لاايس مجاارد تخمااين كمااا 

يعتقد البعض، ولكناه رؤياة وتخماين ذكاي يساتند  لاى كفاياة الحقاائق والخبارة 

دراساة السالوى قاد يحتااج  حتى تكون للفرضية داللتها، ولي كثير من مجاالت

الباحااث  لااى القيااال باابعض الدراسااات المحاادودة االسااتطتعية للحصااول علااى 

 بيانات تساعده على صياغة لرضيات لها داللتها. 

 التماشي مع أهداف البحث:-

يتعين أن تكون الفرضية متماشية ماع أهاداف البحاث ومحققاة ألغراضاه،      

ددة حياث تخات  كال لرضاية باإلجاباة وأن تعطي  جابة واضحة للمشكلة المح

 .عن جانب واحد من جوانب مشكلة البحث أو متنير من متنيراتها

ون اااارا ألهميااااة الفااااروض، ينبنااااي للباحااااث أن يسااااتعين بااااذوي الخباااارة      

والمهارة واالختصا  لي صياغة لروضه، وأن يهاتل بالمفااهيل التاي يطلقهاا 

 على ال واهر مثل الدراسة.
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صاااياغة الفرضااايات واختباااار صاااحتها أو خطئهاااا مااان أهااال وتعاااد مرحلاااة      

المراحاال المنهجيااة عنااد تخطاايط البحااوث، حيااث تعطااي لااي مجموعهااا تفساايرا 

 صادقا لمشكلة البحث هذه بعد تحقيقها.

وهكذا لالفرض يبدأ دائماا لاي ذهان الباحاث مان خاتل لكارة تضاع أسااس      

استخدال الفرض بحاجاة الدراسة وهو ما يتطلب صياغة دقيقة لها، لذا لنجاع 

 لاااى تااادريب الباحاااث علاااى طااارق البحاااث العلماااي، وتعاااوده علاااى الحااار  

 .والمتح ة واالستنتاج حتى يبتعد عن التحيز الشخصي لكل ما يؤيد الفرض

 حدود الفرضية:

عند صياغة لرضية معينة لاإن المفااهيل المساتخدمة ليهاا يجاب أن تكاون      

الذي تؤديه واضاحا وهاو ماا يفتارض أن واضحة ودقيقة بما يجعل من المعنى 

 تتميز به حدودها على النحو التالي:

 حدود غير مبهمة: 

ينبني أن تكون الحدود المستعملة غير متهمة، كما ينبني عليهاا أال تتارى      

 أي مجال للشى أثناء القيال بتأويلها. 

 :حدود دقيقة     

تصبح المعااني أكثار قابلياة  ينبني أن تكون الحدود المستعملة دقيقة، لكي     

 للفهل.
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 حدود دالة:

ينبنااي علااى الحاادود المسااتعملة أن تكااون ذات معااان، و هااو مااا يعنااي أن      

حاادود الفرضااية تعلمنااا عاان بعااض الوقااائع وكااذلى عاان بعااض الصااور لهااذا 

الواقع،  ن تصورات الواقع تتحدر من ن ريات ساهمت لاي توضايح الفرضاية 

فرضااية لااي العلاال مسااتنبطة عااادة ماان ن ريااة تااولر وتوجيههااا، وعليااه لااإن ال

اإلطااار التفساايري لل ااواهر التااي تريااد دراسااتها ،  ن الواقااع المعااروف يمكاان 

كااذلى أن يااؤدي  لااى اسااتقراء لرضااية، لمثاال هااذه المعرلااة تااأتي ماان البحااوث 

 .التي سلطها الباحث على الواقع السابقة أو من المتح ات الخاصة والمتأنية

 حدود حيادية:

ينبنااي علااى المفاااهيل المسااتعملة أن تبقااى حياديااة، نعنااي بااذلى أن حاادود      

الفرضااية ال يمكاان صااياغتها لااي شااكل أحكااال شخصااية حااول الواقااع، لالباحااث 

يحماال كشااخ  أحكامااا حااول الواقااع لكاان لااي العماال العلمااي البااد ماان مراقبااة 

أكبار  أحكامه حتى ال يعقد صياغة الفرضيات أو يعرقلهاا، وذلاى بهادف تحقياق

قااادر مااان الموضاااوعية، وعلياااه الباااد أال تكاااون متضااامنة أحكاماااا تسااالط علاااى 

 ال اهرة الواقعة المدروسة.

 ن الفااارض يقااااس  ماااا قياساااة وصااافية أو كمياااة، وهناااا نشاااير  لاااى أن      

 الفروض صورة من الصورتين اصتيتين:
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 لروض لي صينة االثبات: -1

باااارات المسااتخدمة تقريبياااة يأخااذ الفااارض صااينة اإلثباااات، أي تكااون الع     

مباشاارة، ويعنااي ذلااى أن يكااون الفاارض مصاااغة بحيااث يثباات وجااود عتقااة 

 ) يجاب أو سلب(، وبصياغة تقريرية بين متنيري البحث مثال: 

ب االجتماااعي واإلنجاااز توجااد عتقااة دالااة  حصااائية بااين مسااتو  االغتاارا -

 الدراسي. 

ب واتجاهاات الطالباات نحاو توجد عتقاة دالاة  حصاائية باين اتجاهاات الطات -

 .الجامعي التعليل

 لروض لي صينة النفي: -2

أي أن تصااا  الفرضااية بشااكل ينفااي وجااود عتقااة بااين متنيااري البحااث،      

ة تنفي وجود العتقة مثاال وبعبارة أخر  تكون صياغة الفرض صياغة صفري

 ذلى: 

الجتماااعي ال توجااد عتقااة ارتباطيااه دالااة  حصااائية بااين مسااتو  االغتااراب ا -

 ي لد  طلبة الثانوية األساسية. الدراس واإلنجاز

 ات الطتب واتجاهاات الطالباات نحاوال توجد لروق دالة  حصائية بين اتجاه -

 الجامعي. التعليل

 اغة الفروض: يومن أمثلة ص

 ئلة المفككة وعدوانية أطفالها. توجد عتقة بين العا -
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 الطلبة انطواء وانعزاال. أكثر  الطلبة المتفوقين لي الدراسة هل -

 قة بين التدخين ونمط التفكير. توجد عت -

 ة بين الفقر والسلوى اإلجرامي. توجد عتق -

 لسينمائية وتنير اتجاهات الشباب.توجد عتقة بين مشاهدة األلتل ا -

المارساة ماع معرلاة النتاائج أكثاار لاعلياة لاي تحساين األداء والمارسااة دون  -

 النتائج.  معرلة

 ول القرائية واإلنجاز الدراسي. ال توجد عتقة بين المي -

 سائد لي المدينة عنه لي الريف. ال يختلف النسق القيمي ال -

استخدال األلتل العلمية لي تدريس العلول لتتمياذ المرحلاة اإلعدادياة ياؤدي  -

 زيادة التحصيل الدراسي.  لى

ننااا أن نميااز بااين ثتثااة يمكاان صااياغة الفرضااية بكيفيااات مختلفااة، يمكو     

 :أشكال أساسية

الفرضااية أحاديااة المتنياار: تركااز الفرضااية أحاديااة المتنياار علااى  اااهرة      

واحدة بهدف التنباؤ بتطورهاا وماداها ماثت: الفقار بازداد لاي العاالل مناذ عشار 

سنوات هو مثال عن لرضية أحادية المتنير، وليس على الباحث ساو  حصار 

 ن البحاث لاي هااذه الحالاة ال يعناي أنااه سايكون قصاايرا كلماة الفقار وتقييمهااا، 

 .دون أخر بالضرورة ولكن سيركز أكثر على مراحل 
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الفرضاااية ثنائياااة المتنيااارات: تعتماااد الفرضاااية ثنائياااة المتنيااارات علاااى      

عنصرين أساسيين بربط بينهما التنبؤ وهو الشكل المتعاود علياه بالنسابة  لاى 

 تفساير ال اواهر،  ن هاذه العتقاة الموجاوده الفرضية العلمية التي تهادف  لاى

باااين عنصااارين يمكااان أن ت هااار لاااي شاااكل متنيااار مشاااترى بمعناااى أن  حاااد  

ال اهرتين تتنير بتنيار ال ااهرة األخار ،  نناا نتحادث مان الناحياة اإلحصاائية 

عن االرتباط بين هذين العنصرين  ن العتقة ثنائية المتنيارات يمكان أن تكاون 

ساببية انطتقاا مان تقااديل أحاد العنصارين وكأناه ساابب مان جهاة أخار  عتقااة 

 لألخر. 

الفرضااية متعااددة المتنياارات: تجاازل الفرضااية متعااددة المتنياارات بوجااود      

عتقة بين  واهر متعددة، ماثت: أن النسااء اللاواتي لهان نسابة خصاوبة أكثار 

علل انخفاضااا هاان األكثاار تعلمااا واألكثاار مكالااأة واألكثاار تماادنا، لالخصااوبة والاات

والمكالاأة والتمادن لاي حادود مترابطاة ماع بعضاها الابعض ويمكان تقاديل هااذه 

الحاادود األربعااة، علااى غاارار الفرضااية ثنائيااة المتنياارات، وكأنهااا مترابطااة أو 

ضمن بعاد سايتي أي  ن  ااهرة ماا أو أكثار هاي سابب ل ااهرة أخار  أو أكثار 

لنسااء والاذي هكذا، يمكن أن نفترض أن التمادن يرلاع مان نسابة الاتعلل لاد  ا

باادوره يكااون لااه أثاار لااي الخصااوبة ولااي المكالااأة،  ن االرتباااط ماان جهتااه ال 

يمكن أن يقترع  ال تنيارا متباادال باين هاذه الحادود األربعاة دون االلتاراض أن 

 بعض ال واهر تسببت لي  هور أخر .
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 لرلع االلتباس:  تتنوع الفرضيات وهذا التنوع ينبني توضيحهو     

ة العامة: هي الفرضية التي ينطلق منها الباحث والتي يحتف  بهاا الفرضي     

أو قد يدخل تعديتت عليها أو قد ينيرها بعد الدراساة االساتطتعية والحصاول 

 معطيات جديدة لل تكن لي حوزته. على 

: وهي الفرضية التي يعتمدها الباحاث نهائياا -الفرضية األساسية العمل  -     

، لهاي الفرضاية التاي تشاكل أسااس عمال الباحاث. وقاد ال بعد الدراسة األولياة

 فرضية العامة والفرضية األساسية.ير  بعض المتخصصين لرقا بين ال

الفرضيات اإلجرائية أو الجزئية: هي التي ستسمح للباحث أن يتحقق مان      

مااد  صااحة كاال التساااؤالت التااي يطرحهااا أو خطئهااا انطتقااا ماان مجموعااة 

ول  يجاد العتقة بينها. ولتبسيط المسألة نقول باأن الفكارة المتنيرات التي يحا

األولااى للدراسااة تباادأ عااادة بوضااع هااذه الفرضااية العامااة التااي تتحااول بعاااد 

الدراسااة األوليااة  لااى لرضااية أساسااية أو لرضااية العماال، وبمجاارد أن تصاابح 

المشكلة المطروحاة محاددة والفرضاية األساساية قائماة، والمتنيارات واضاحة 

 لى مؤشرات ذات دالالت سلوكية قابلاة للدراساة ينتقال الباحاث  لاى  ومترجمة

صااياغة الفرضاايات اإلجرائيااة التااي يسااعى ماان ختلهااا  لااى  يجاااد العتقااة بااين 

مختلااف المتنياارات المسااتقلة علااى المتنياارات التابعااة أو ليبحااث عاان طبيعااة 

 العتقات الموجودة بينها.
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  لى: كما يمكن تصنيف الفروض العلمية      

الفرضية الصافرية: يطلاق عليهاا أحياناا لاروض العادل، وهاي عباارة عان      

بااين متوسااطات ونسااب  لااروض تنفااي وجااود عتقااة بااين متنياارين أو لااروق

 .المتنيرات

الفرضية البديلة )غير الصفرية أو اإلثباات(: وهاي عباارة عان لاروض ال      

يؤكاد وجاود عتقاة  تنفي وجود عتقة بين متنيرات البحث، )تصا  على شاكل

 .سالبة أو موجبة بين متنيرين أو أكثر(

وجدير بالذكر أن صياغة لروض البحاث ساواء كاان ذلاى بطريقاة صافرية      

أل بطريقة بديلة ينبني أن تستند  لى أساس وأطار ن رياة ومرجعياة و ال لإنهاا 

 .تفقد أهميتها كحلول للمشكلة البحثية

بااحثين عناد صاياغة القاروض الصافرية أو كما ينبني أيضاا لفات انتبااه ال     

البديلة  لى توقعاتهل لنتائج أبحاثهل، لإذا كان الباحث يتوقع عدل وجود لروق 

لااإن الصااياغة ينبنااي أن تكااون صاافرية، أمااا  ذا كااان يتوقااع بااأن تكااون نتااائج 

بحثه تدعل ما كان يتوقعه بوجود لروق وعدل التسااوي لاإن صاياغة لروضاه 

 .ةبديل ينبني أن تكون

 مصادر الفرضيات:

يقصااد بمصاادر الفرضاايات أصاال الفرضااية ونشااأتها أي عاان ماااذا تنبثااق      

الفرضية، لقاد تنشاأ نتيجاة عوامال خارجياة تارتبط باال واهر المحيطاة بهاا أو 

 العوامل التي تكمن لي ال واهر ذاتها. 
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  :وتتمثل العوامل الخارجية لي     

كثيرا مان الفرضايات تاأتي نتيجاة المتح ة: وهي مصدر مهل جدا حيث  ن  -أ

متح ااة ل اااهرة أو ساالوى معااين يلفاات انتباااه الباحااث ليشااد اهتمامااه ليطاارع 

حولاااه تسااااؤالت ويحااااول أن يعطاااي التراضاااات أو  جاباااات مؤقتاااة عااان هاااذه 

 التساؤالت.

الن رية:  ن الن رية هاي األخار  قاد تكاون منطلقاا الكثيار مان التسااؤالت  -ب

وهذا ما يؤدي باستمرار  لى سارعة دائارة العلاول  ومن ثل  لى عدة اقتراضات

 وتوسعها. 

الدراسات السابقة: ألن ما يصل  ليه الباحث قد يشاكل نقطاة اهتماال باحاث  -ج

آخر ليتسااءل حاول ماا توصالت  لياه الدراساة الساابقة لتشاكل نتائجهاا ماوطن 

رضاية بساعی الباحاث  لاى اهتمال جدي وتسااؤالت عديادة تتبلاور مان ختلهاا ل

 قيقها. تح

أماا العوامال الكامناة والباطناة لتعتبار المصادر الارئيس للقاروض وتاارتبط      

تثيرها العوامل الخارجية، ويمكن عن طريقهاا  باأللكار واصراء والحقائق التي

تفساااير ال اااواهر للتوصااال  لاااى القاااروض وبالتاااالي للن رياااات أو التعميماااات 

لفااروض العلميااة وتعتباار والقااوانين وماان العواماال التااي تساااعد لااي الوصااول ل

 يلي:مصدرا لها ما 

 سعة اطتع الباحث وتخصصه المتعمق وخبراته الشخصية.  -أ

 لح  اصراء المسلل بها ونقدها وتقويمهاء  - ب
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 متح ة التشابه والتماثل لي ال واهر المختلفة ومقارنتها ببعض.  -ج 

 كل.تخيل العتقات والصتت بين ال واهر أو األشياء أو المشا-د

 تشكل معالل ال اهرة أو المشكلة.التعرف على األسباب والمسببات التي  -هــ 

 الحدس أو التخمين المرتبط بالقدرة على التخيل والتنبؤ.  -ز 

الن رياااات والقاااوانين واالساااتنتاجات التاااي توصااال للتنباااؤ تحااات  اااروف  -ي 

 معينة.

 ثالثا: متنيرات البحث:

 تعريف المتنير:

صية من خاوا  شايء أو شاخ  وهاي خاصاية تجريبياة هو صفة أو خا     

ولها أكثر من قيمة واحادة لاي ال اروف المختلفاة ومان هاذه المتنيارات العمار 

والجاانس واللااون والااوزن والطااول وغيرهااا، هااذه المتنياارات لهااا قاايل مختلفااة 

لمااثت الجاانس قااد يكااون ذكاارا أو أنثااى، واأللااوان مختلفااة كاااألحمر واألسااود 

التربوياااة والنفساااية واالجتماعياااة  .. الاااخ، ولاااي العلاااولواألبااايض واألصااافر .

متنيرات كثيرة ومن أمثلتها الحالة االجتماعية واالقتصاادية والاذكاء واإلنجااز 

والطموع واالختبار الدراسي والمهني واالتجاهات والتحصايل والادالع وطارق 

التااادريس والمياااول وماااا  لاااى ذلاااى، لعلاااى سااابيل المثاااال لاااإن متنيااار الطبقاااة 

تماعية يمكن أن يأخذ أكثر مان نبمناين طبقاة علياا، وطبقاة وساطی، طبقاة االج

دنيا، وكذلى لإن متنير التوقعات يمكان أن تأخاذ لبمناين لتقاول توقعاات عالياة 
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وتوقعااات منخفضااة وبااذلى يطلااق علااى هااذا النااوع ماان المتنياارات التااي لهااا 

 .قيمتان لقط بالمتنيرات الثنائية

كونة ال واهر واألحداث سواء كانات طبيعياة أل والمتنيرات تمت الكون، م     

بيولوجية أل اقتصادية، ال سياسية، أل نفسية، أل اجتماعية، وال توجاد عفوياة 

أو خاضعة للصدلة والتلقائية ولكنها ترتبط بعضها باالبعض اصخار ولاق ن اال 

خااا ، وعلااى الباحااث أن يكتشااف هااذه الااروابط والعتقااات بااين المتنياارات 

 .مله هذا يكتشف القانون العلميالمختلفة، وبع

ومياادان العلااول االجتماعياااة ملاا  بمتنيااارات يصااعب حصااارها، ولااي كااال      

مساااتو  وقطااااع وأن هاااذه المتنيااارات متفاعلاااة بالضااارورة  لعلاااى الباحاااث 

المتعرض لتناول مشكلة من المشكتت االجتماعياة أو النفساية أو أمثالهاا، أن 

لعاليتهااا لااي تلااى المشااكلة، وهنااا يحاادد المتنياارات التااي يفتاارض وجودهااا و

يتوقف علاى حاساة الباحاث الشامولية والنقدياة، وعلاى خبرتاه وثقالتاه وناوع 

المشااكلة،  ذ تقااول التجربااة لمعرلااة العتقااة السااببية بااين المتنياارات، وهااذه 

المتنياارات التااي تتحاا  وتاادرس قااد تكااون صاافات او خصااائ  الموضااوع أو 

 ي التجارب.ال اهرة التي يقول الباحث ببحثها ل

المتنير: هو سمة أو خاصية أو صفة ل اهرة ما تقبل المتح اة، أو أناه و     

تؤشاارها بنيااة وتأخااذ ليهااا مختلفااة أو صاايغ متباينااة، وكااذلى نعنااي بااه  حادثااة

مصطلح يدل على صفة محددة تناول عددا من الحاالت أو القيل، أو يشاير  لاى 

اءات البحاث وياتل قياساه كمياة مفهول معين يجري تعريفه  جرائية بداللة  جار

 أو وصفه كيفية.
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 انواع المتنيرات:

 يصنف علماء المنهجية المتنيرات  لى األنواع األنية:      

. متنياارات كميااة: نعنااي بالكميااة هااي التااي يمكاان أن تتنياار درجتهااا، ويعباار 1

رقمية وهذه المتنيرات تقبل التقدير الكمي مثل االتجاه والميال، ومفهاول  عنها

ات، والقلق، والسات، والتحميال، والادوالع،... وغيرهاا، وقاد أطلاق عليهاا الذ

، وهاذه المتنيارات Semi Quantitativeبعض العاتء بمتنيارات شابه كمياة 

 مستمرة أو متقطعة.  قد تكون

وتسمى أيضا بالمتنيرات النوعية، وتعني   :Qualitativeمتنيرات كيفية  -2

تهاااا، وبااااألخر  يكاااون مختلفاااة مثااال: تلاااى التاااي يمكااان تنييااار نوعي النوعياااة

مبصااارين، مكفاااولين، وأطفاااال، النسااااء، رجاااال، وذكاااور،  نااااث، وأحجاااال، 

أقاادال،... وغيرهااا، وال يعباار عنهااا باألرقااال  ال ألجاال التصاانيف، وتساامى لااد  

بعاض المنهجياين باالمتنيرات غيار المرئياة، هاذه المتنيارات ال يمكان تقااديرها 

داد ليهاا معنای مماي مثال: الجانس، المهناة، عددياة، أي بمعناى أناه لايس لألعا

 التخص ،... الخ، وهي التي ال يعبر عنها باألرقال  ال ألجل التطبيق.

وكأنموذج للمتنيرات ودالالتها وأقسامها يمكن التعريف بهاا كماا تساتخدل      

 باألتي:لي الدراسات النفسية واالجتماعية،

 لمتنيرات التي تتحا  وذات. متنيرات ممتجهات: وتسمى بالمثيرات، وهي ا1

عتقة بالبيئة مثال: الضاوء والصاوت والضانط والحارارة، وهاذه المنبهاات أو 

المثيااارات ساااهلة لاااي قياساااها، وهنااااى أيضاااا منبهاااات يصاااعب قياساااها مثااال: 

ال اااروف االجتماعياااة، السااامات، الااادوالع، المياااول، االتجاهاااات، التحصااايل، 
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مجاال التجاارب هاو تبااين لاي وغيرها، والتباين لاي هاذه المنبهاات تكاون لاي 

النوع أكثر مما هي تباين لي الكل، وأن التباين لي نوع هذه المتنيارات ياؤدي 

 الباحث.   لى تباين لي المعالجات التي يقول بها

متنيااارات سااالوكية: وهاااي اساااتجابات الفااارد أو الكاااائن الحاااي للمثيااارات  -2

السااتجابات أو وبمعناای العااال الكااائن الحااي، وقااد تكااون هااذه ا المتعاارض لهااا

 األلعال بسيطة أو تكون معقدة. 

 . متنياارات عضااوية: ونعنااي بهااا تلااى المتنياارات التااي يااتل قياسااها كصاافات3

وخصااائ  جساامية وعضااوية مثاال: الطااول، والااوزن، ولااون العااين، ولااون 

 الشعر، والحالة الصحية، ونوعية األمراض، والعاهات،... الخ.

المستخدل لي علل المنهجياة وبااألخ  وأن التصنيف الشائع للمتنيرات و     

 لي البحوث التجريبية وشبه التجريبية والبحوث االرتباطياة والعتقاات العالياة

 األتي:المقارنة لألسباب، هو التصنيف 

 :Independent variables. المتنيرات المستقلة 1 

لاي المتنير المستقل هو ذلى المتنير الذي يتوقع أن يفسر التنير الحاصل      

، بمعنااى أن المتنياار Explanatoryالمتنياار التااابع لهااو المتنياار التفساايري 

المساتقل هاو المتنياار الاذي يفتارض أنااه ياؤدي  لاى التنياارات لاي قايل المتنياار 

التابع وتسمي لي الدراسات الوصفية بالمتنير المتبناي، وباذلى يكاون المتنيار 

قل ويمكان التعبياار عنااه الماؤثر عليااه )التاابع( التيجااة المتوقعااة للمتنيار المساات

 رياضية باصتي:
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يعتبااار المتنيااار التاااابع بلناااة الرياضااايات ب )س( والمتنيااار المساااتقل ب      

) (، ولاااو عبرناااا بقولناااا أن س   دالاااة  ، لفاااي هاااذه الحالاااة تعتبااار س 

المتنير التابع و   المتنير المستقل، ويمكننا القول بأن س دالة  ، أي أن 

 يل س.ق  پتزمه تنيرات لي يحدث لي قيل التنير الذي 

وقد تطلق علاى المتنيار المساتقل مساميات أخار ، مثلماا يساتخدمها ماثت      

الباااااحثون لااااي حقاااال علاااال الاااانفس  بأنااااه المتنياااارات المثياااارة )المثياااارات( 

Stimulus ولد  علماء التربية والتخطيط الترباوي ،Inputs أي المادختت ،

األثاار لااي ال اااهرة التااي يقااول علااى  وليااه يعتقااد الباحااث بفعاليتهااا لااي أحااداث

دراستها أو لعاليتها لي سالوى الفارد أو األلاراد موضاوع الدراساة، ومان أهال 

ماااا يمتااااز باااه المتنيااار المساااتقل قااادرة الباحاااث لاااي الاااتحكل والسااايطرة علياااه 

 و خضاعه للدراسة والتجريب لمعرلة أثره.

اء الااانفس ومماااا يتحااا  أن مع ااال ال اااواهر التاااي يقاااول بدراساااتها علمااا     

واالجتماع تهدف  لى بيان تأثير مجموعة من المتنيرات المساتقلة علاى واحاد 

أو أكثر من المتنيرات التابعة، وذلى ألن المتنير المساتقل الواحاد يفسار كمياة 

معيناااة مااان التبااااين لاااي المتنيااار التاااابع، بينهاااا عنااادما يقاااول الباحاااث بتقاااديل 

أن يفسر كمية كبيرة من التباين مجموعة من المتنيرات المستقلة لإنه يحاول 

لااي المتنياار التااابع، لمااثت  ذا الترضاانا أن هناااى عتقااة بااين المتنياارين أ، ب، 

وأن )أ( هو المتنير المستقل وب هو المتنير التاابع، لمعناى هاذا أن أي زياادة 

 لي قيمة )أ( أو نقصه يؤثر على قيمة ب بالزيادة أو النقصان.

 Experimentalمستقلة بالمتنيرات التجريبية ويطلق على المتنيرات ال     

Verb  وهي المتنيرات التي يتحكل ليه الباحث عن قصاد لاي التجرباة بطريقاة
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من مة، وتعد مسئولة عن  حداث ال اهرة، أو هي التاي تكشاف عان تأثيراتهاا 

على السالوى أو األداء، والاتحكل وياتل هاذا  ماا بالتثبيات أو العازل أو التنييار، 

 :تنير المستقل  لىوينقسل الم

 متنيرات مستقلة خارجية: وتنقسل المتنيرات المستقلة الخارجية  لى: -أ

 . متنيرات طبيعية مثل درجة الحرارة، شدة اإلضاءة، الرطوبة، الخ. 1

متنياارات اجتماعيااة مثاال وجااود الفاارد لااي موقااف اجتماااعي معااين، الاادور  -2

ؤثر علااى نتااائج التجربااة لعبااه الفاارد،... الااخ. وهااذه المتنياارات قااد تااي الااذي

وتؤدي  لى الزيادة أو النقصان لي التأثير علاى  باإلضالة  لى المتنير المستقل

 المتنير التابع. 

متنيااارات مساااتقلة شخصاااية: وهاااي التاااي تتعلاااق بحالاااة الفااارد الجسااامية  -ب

د أنااه ال توجااد هناااى متنياارات تابعااة ومتنياارات مسااتقلة بشااكل بياا والنفسااية،

ر نساابية حيااث أن مننياار مااا يعتباار متنياارا مسااتقت لااي مطلااق، و نهااا هااي أمااو

 العكس صحيح. ابعة لي بحث آخر ومتنيرة ت بحث معين قد يكون

 :Dependent variablesمتنيرات تابعة  -2

والمقصااود بهااذه المتنياارات األداء أو أنااواع الساالوى المبنااى دراسااتها أو      

ت أخار  تعاد مسائولة قياسها، أو يتوقاف حادوث هاذه المتنيارات علاى متنيارا

عن حدوثها والذي أطلقنا عليها باالمتنيرات المساتقلة، والمتنيار التاابع يتنيار 

بتنياار المتنياار المسااتقل، أي أنااه ياانعكس عليااه آثااار مااا يحاادث ماان تنياار لااي 

المتنياار المسااتقل  ذا كاناات ثمااة عتقااة بااين المتنياارين مثاال الااذكاء واإلنجاااز 

 .اءمواالنتمي، أو التضامن االجتماعي األكادي
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وما تجادر اإلشاارة  لياه أن المتنيارات التابعاة تاأتي أيضاا بمفااهيل أخار       

، يعتقاااد Out Puts، أو المخرجاااات هاااا متنيااارات االساااتجابة االساااتجاباتمن

الباحث حدوث تنير ما لي ال اهرة أو السلوى بفعال المتنيار المساتقل، بمعناى 

وقاد تكاون العتقاة باين المثيار آخر تتنيار االساتجابات كلماا تنيارت المثيارات، 

واالساااتجابة منفصااالة أي بمعناااى أن المتنيااار المساااتقل )المثيااار( ال ياااؤثر لاااي 

وقااد تكااون العتقااة بااين  المتنياار االسااتجابة سااواء زادت لعاليتااه أو نقصاات،

المثير واالساتجابة متصالة وبمعناى أن المثيار ياؤثر لاي االساتجابة وقاد تكاون 

لتابع هو ذلى المتنير الذي ياود الباحاث تفسايره بمستويات متباينة، والمتنير ا

بااالمتنيرات المعياريااة أو  -خاصااة لااي البحااوث الوصاافية  -ويشاار  ليااه أيضااأ 

 المحكية.

 ن التمييااز بااين المتنياارات المسااتقلة والتابعااة  نهااا هااي عمليااة تحليليااة      

 ترتبط بالنرض األساسي للبحاث، ذلاى أناه ال توجاد متنيارات تابعاة ومتنيارات

مستقلة لي العالل التجريبي، ولكن الباحث هو الذي يقارر باأن هاذه المتنيارات 

متنيرات مساتقلة، وتلاى متنيارات تابعاة مان خاتل اهاداف ولرضايات البحاث، 

 لالمتنير قد يكون مستقل لي بحث، ويكون تابعة متنيرة لي بحث آخر. 

 :Mulsance Vatables. متنيرات دخيلة 3

ي تاااؤثر لاااي المتنيااار التاااابع مشااااركة ماااع المتنيااار وهاااي المتنيااارات التااا     

المستقل لي أحداث التنييارات ويحااول الباحاث قادر اإلمكاان عازل آثارهاا عان 

 المتنير التابع وذلى بتثبيتها او تحييدها بمعالجات  حصائية.
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 Interveningويطلق البعض على هذه المتنيرات بالمتنيرات المتداخلة      

Verb عة من المتنيارات تتوساط الناوعين الساابقين، ولكان والتي تعني مجمو

ال يمكاااان متح تهااااا أو قياسااااها، وقااااد يساااامونها ايضااااا بااااالمتنيرات الخفيااااة 

Hidden Variables وتتساااال هااااذه المتنياااارات بكونهااااا مجموعااااة ماااان ،

، تاؤثر Operationalوليسات  جرائياة  Conceptualالمتنيارات التصاورية 

ابعة تأثرها لي نفسها بالمتنيرات المستقلة، هذه المتنيرات على المتنيرات الت

ا تمكان الباحاث ماولكان يمكان االساتدالل عليهاا، وكل ويعد تأثيرها غير مباشر،

تمكاان ماان الساايطرة علااى كلمااا لااى هااذه المتنياارات المتداخلااة ماان التعاارف ع

من حيث صدق النتائج وثباتها، ومن حياث القادرة علاى التفساير، ولاذا  البحث

يساايطر علااى هااذه المتنياارات حتااى ال تااؤثر باادورها علااى أن  علااى الباحااث 

المتنياارات المساااتقلة، وقاااد يكاااون المتنيااار الااادخيل لاااد  باحاااث آخااار متنيااارة 

مساااتقت، والمساااتقل دخااايت، ولاااذا ينبناااي علاااى البااااحثين مراعااااة المتنيااارات 

الدخيلة عند تعميل التجرباة، باالعتمااد علاى التاراث العلماي التخصصاي ورأي 

 تح ة المقصودة. الخبراء والم

  : ويمكن تصنيف المتنيرات الدخيلة التي قد تؤثر لي المتنير التابع  لى

 متنيرات ترجع  لى مجتمع العينة: .1

وهااي المتنياارات التااي تاارتبط بخصااائ  ألااراد التجربااة والتااي تنتقاال ماان      

متنيرات المجتمع وقد يكون األثر على المتنير التابع يعود  لاى خاصاية معيناة 

للمشاااتركين لاااي التجرباااة، ولااااذلى يلجاااأ الباحاااث  لااااى  جاااراء التكاااالؤ بااااين 

المجماااوعتين الضاااابطة والتجريبياااة، ويختاااار ألاااراد المجماااوعتين مااان نفاااس 

مجتمااع البحااث وباانفس الخصااائ ، ولااي ضااوء هااذا يقااول الباحااث بفحاا  
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وتحديااد الخصااائ  التااي قااد تااؤثر لااي المتنياار التااابع مثاال )الااذكاء، العماار، 

الاااة الجسااامية، الحالاااة االنفعالياااة، الخلفياااة األسااارية، الثقالياااة، الجااانس، الح

 الخبرات التربوية، الخ(، و يجاد بعض الوسائل لضبط هذه كمتنيرات. 

 متنيرات ترجع  لى اإلجراءات التجريبية: -2

طالما هدف التجربة بيان أثر المتنير المستقل على المتنير التاابع، لهنااى      

تنير التابع ترتبط بالمتنير المستقل و اسلوب تقديمه لي متنيرات تؤثر لي الم

التجربة، وأن هذا يتطلب التحكل لي طبيعة ال روف والخصائ  واإلجاراءات 

المتعلقة بهذا المتنير أو باستخدامه ليكون موحدة ماع المجموعاات المحكوماة 

بالتجربااة، وكااذلى تااؤثر لااي اإلجااراءات التجريبيااة ذاتهااا لااي المتنياار التااابع 

كالضابط التجريبااي واإليحاااءات، الااخ، ولااذا يجاب علااى الباحااث أن ينتبااه  ليهااا 

 ويحددها لتتليها، والتقليل أو الحد من تأثيرها على المتنير التابع.

 . متنيرات ترجع  لى المؤثرات الخارجية:3

وهي المتنيرات التي قاد تاؤثر بادورها لاي المتنيار التاابع مثال المتنيارات      

ل الضوضاااء، اإلضاااءة، الحاارارة، اتجاهااات المفحوصااين نحااو الفيزيقيااة مثاا

التجربااة، وغيرهااا، وقااد يكااون لاابعض المااؤثرات الخارجيااة التااي توجااد لااي 

الموقف تأثير لي المتنير التابع، وقاد يكاون هنااى متنيارات تاؤثر لاي المتنيار 

 المستقل بالزيادة أو النقصان، وعلى الباحث أن يجيد أثر مثل هذه التنيرات.

 ط المتنيرات: ضب

يعتبر ضبط المتنيرات الدخيلة من اإلجراءات الهامة لي البحاث التجريباي      

أجل تولير درجة مقبولاة مان الصادق الاداخلي للتصاميل التجريباي وتاولير  من
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درجة مقبولة من الصدق الداخلي للتصميل التجريبي، ولتمكين الباحث مان أن 

متنيار المساتقل لاي الدراساة ولايس  لاى يعزو التباين لي المتنير التابع  لاى ال

متنيارات أخار ، وتقلياال تبااين الخطااا، ولاد  الباحاث أهااداف مان وراء ضاابط 

 .ق للضبطالمتنيرات ومزايا للضبط ووسائل وطر

 أهداف ضبط المتنيرات:

 يرول الباحث لي ضبطه للمتنيرات تحقيق األهداف األتية:      

ماال المطلااوب دراسااتها، و بااراز عاازل المتنياارات: بمعنااي اسااتخت  العوا -أ

ال اااهرة المطلااوب دراسااتها، أي بمعنااى  عطائهااا الفرصااة للتفاعاال  أثرهااا لااي

واحداث األثار. ولياتمكن الباحاث مان تحياد تاأثير عامال أو عوامال أخار  غيار 

المتنير المستقل لي المتنير التابع لقد يحاول أبعااد المتنيار غيار المطلاوب أو 

متنير العمر، الجانس، عصاب العاين البعااد المثيارات م المتداخل أو تثبيت أثره

 البصرية وغير ذلى. 

التنيير لي كل المتنيرات: ال يقول الباحث بإجراءات عزل المتنير المستقل  -ب

و نما يعمل علاى أن يتحقاق مان مقادار األثار الاذي يساهل باه، ومان أجال  لقط،

شاادة وجااود  ذلااى بقااول علااى تنيياار لااي كاال المتنياار التجريبااي ماان حيااث درجااة

المتنير المستقل لمثت يتح  الباحث المتنير المستقل )مثير سامعي( ذي شادة 

أو تردد معاين البحادد أثاره لاي المتنيار التاابع، ولكان لاي دراساة أخار  لايس 

لديه القادرة علاى  جاراء تنييار لاي كال المتنيار المساتقل للوصاول  لاى الضابط 

ل حتاى ياتمكن مان أن ينيار لياه المنشود لعادل معرلتاه الدقيقاة باالتنير المساتق
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بخطوات متدرجة ودقيقة وبذلى لإن لي مثال هاذه الدراساات يكتفاي أن يادرس 

 أثر وجود عامل معين أو غيابه على المتنيرات.

التقاادير الكمااي للمتنياارات: يهاادف الباحااث  لااى معرلااة مقاادار المتنياار لااي  -ج

بار أو أصانر، ممياة، لهاو ال يكتفاي بمعرلاة  هاور المتنيار بصاورة أك عبارات

و نهااا هاادف  لااى معرلااة مقاادار ذلااى بدقااة و ذا كااان هناااى متنيااران مرتبطااان 

و يفياة، لهااو ال يريااد أن يقارر مجاارد ارتباطهااا سالبا أو  يجابااا، و نهااا بهاادف 

تحديد درجة العتقة بصورة كمية رقمية، وذلى باستخدال القيااس والمعالجاات 

لتفاعل علمية دقيقة وهذا يعتماد اإلحصائية لرصد النتائج كمية، ورصد نتائج ا

 .واالخضاع للتحليل اإلحصائي والرياضي على األرقال

 مزايا ضبط المتنيرات:

 ولضبط المتنيرات مزايا منها:      

تجعل عملية الضبط الباحث أكثر دقة لاي متح اتاه لجمياع المتنيارات التاي  -أ

 بالبحث.  تحيط

لااة التااي ال يمكاان عزلهااا ماان يااتمكن الباحااث ماان معرلااة المتنياارات الدخي -ب

 المتنير المستقل.  التأثير لي

يتمكن الباحث من التحكل والسايطرة علاى الوقات وتحدياد الزماان والمكاان  -ج

 يتتءمان و روله الخاصة بحيث يكون مهيا للمتح ة الدقيقة لل ااهرة اللذان

 المدروسة. 
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 طرق ضبط المتنيرات:

المتنياارات لاايتح  ذلااى بااالعرض هناااى أنااواع متعااددة ماان طاارق ضاابط      

 :كاألتيوهو  Brown &Geselliاصتي: التصنيف اللي قدمه براون وجيزلي 

 التحكل الفيزيقي: وتستخدل عدة طرق من التحكل الفيزيقي منها: -1

  خضاع جميع المفحوصين لعملية التعرض للمتنير المستقل. -

 ير التابع. ضبط المتنيرات غير التجريبية التي تؤثر لي المتن -

 ي: هئل المستخدمة لي الضبط الفيزيقي وأن أهل الوسا

وسااااائل ميكانيكيااااة كاسااااتخدال حجاااارة عازلااااة للصااااوت أو الضااااوء لعاااازل  -

غير المطلوبة أو استخدال نالذة للمتح ة من جانب واحد لمشاهدة  المتنيرات

المفحوصااين حتاااى ال ينيااار وجاااوده ماان سااالوكهل أو ياااؤثر لياااه، أو اساااتخدال 

 على التعلل.  هة لقياس القدرةالمتا

 وسائل كهربائية وتستخدل لتولير عملية الضبط كمحركات ذات سرعة ثابتاة -

 جهزة مثل طبلة الذاكرة وغيرها. التشنيل أنواع مختلفة من األ

 الوساائل الجراحياة وذلاى مان خاتل لجاوء الباحاث  لاى نازع غادد معيناة مان -

مااخ لكااي يحاادد آثارهااا لااي ال الجساال أو أتااتف نساايج لااي أجاازاء معينااة ماان

 السلوى. 
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 وسائل لارمامولوجية )العقاقير( وهي وسائل تستخدل أيضا للتحكل الفيزيقي -

مثاال التنيياار لااي تنذيااة المفحوصااين أو  عطااائهل عقاااقير، أو  لاارازات غاادد 

 معينة. 

. الاااتحكل االنتقاااائي: توجاااد متنيااارات ال يمكااان ضااابطها باااالتحكل الفيزيقاااي 2

يمكن أن يتل ذلى عن طريق الاتحكل غيار المباشار، لقاد يحقاق  و نها المباشر،

 الباحث ضبط المتنيرات عن طريق اصتي: 

 اختيار المواد المستخدمة لي التجربة مثل ضبط عامل الصعوبة.   -

اختيااااار المفحوصااااين ماااان خااااتل ضاااابط العاماااال الاااادخيل بالمزاوجااااة بااااين  -

 و توزيعهل عشوائيا على مجاميع .أ المفحوصين

ا معالجة شروطها التجريبية ليزيقي تقاء البيانات التي قد ال يستطيع الباحثن -

 لمتح ااة آثارهااا علااى ألااراد عينااة البحااث، ولااذا يحاااول الباحااث تااولير ضاابط

 المتنيرات عن طريق انتقاء البيانات التزمة. 

 التحكل اإلحصائي: لي حالة صعوبة  خضاع المتنيرات التحكل الفيزيقاي او -3

االنتقائي، يمكن اساتخدال طرائاق الضابط اإلحصاائي، ويمكان أن تحقاق التحكل 

عمليات الضبط اإلحصائي المساتو  نفساه مان الدقاة للطرائاق األخار  حينهاا 

تستخدل لي تقدير أثر متنير ما، وتفيد لي المواقف التي تساهل ليهاا متنيارات 

ن واحاد متعددة لي أحداث أثر معين، وقد يكون هناى عدة متنيرات تؤثر لاي آ

لي المواقف الطبيعية وتفاعال ماع المتنيار المساتقل، وباذلى تساتخدل الوساائل 

اإلحصااائية لعاازل وتقاادير أثاار كاال المتنياارات، ويقااول الباحااث بعاازل تااأثيرات 

طريااق اسااتخدال الطرائااق اإلحصااائية كتحلياال التناااير  المتنياارات الدخيلااة عاان
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Analysis of Covariance (ANCOVA)ر الااادخيل ، أو  دخاااال المتنيااا

 Latinبوصاافة معالجااة ماان المعالجااات كمااا لااي تصاااميل المربااع التتينااي 

Square Design. 

ين لي ضبط المتنيرات األسالوب ومن الطرق األخر  لد  العلماء والباحث     

 تي:األ

العشااوائية: ونعناااي بهااا عشاااوائية اختيااار عيناااة الدراسااة مااان المجتماااع،  -1

لاي المجموعاة الضاابطة والتجريبياة، وهاي  التعيين لعناصر العينة وعشوائية

 الضبط أكبر عدد من المتنيرات.  ألضل طريقة

. المزاوجة: ونقصد بالمزاوجة تحديد أهال المتنيارات الدخيلاة الماؤثرة علاى 2

البحااث  لااى جانااب المتنياار المسااتقل، ثاال جمااع المعلومااات عاان األلااراد  نتااائج

واج متشاابهة ومتاثلاة كاأنهل بالنسبة لهاذا المتنيار مان خاتل تقسايمهل  لاى أز

تااوائل متطابقااة، وتعيااين أحااد الاازوجين لااي المجموعااة الضااابطة واألخاار لااي 

المجموعة التجريبية وهذه الطريقه صعب لي اختيار أزواج متشابهة وخاصاة 

 .اعدد المتنيرات المراد ضبطها كثيرعندما يكون 

كثااار تجانساااة . الحاااذف: ونقصاااد بالحاااذف انتقااااء األلاااراد المتمااااثلين أو األ3

 المتنير لإنه يتل اختيارهل من نفس الجنس أو نفس الفئة. بالنسبة لذلى

اإلدخااال: ونعنااي بااه  دخااال المتنياار الاادخيل لااي الدراسااة كمتنياار مسااتقل . 4

)معاادل( ألن  دخالااه لااي تصااميل الدراسااة يزيااد ماان الصاادق الخااارجي،  ثااانوي

 بلية للتعميل. نتائج الدراسة تصبح أكثر واقعية، وأكثر قا بمعنى أن
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 . الضبط اإلحصائي: ونعني به ضبط أثر المتنير الدخيل باستخدال التحلايتت5

اإلحصااااائية كالتباااااين المصاااااحب واالرتباااااط الجزئااااي، وهااااذا يتطلااااب جمااااع 

المعلومااات عاان المتنياار التااابع قباال  دخااال المتنياار المسااتقل، أو قباال التااأثير 

 قبلي.استخدال االختبار البالمعالجة التجريبية وب

 رابعا: العينات:

تعد طرائق العيناة جازءا مان اإلحصااء الاذي يهاتل بجماع البياناات لنارض      

القيال بدراسة علمية أو بحاث علماي، و ن جماع البياناات ياتل بطرائاق تحاددها 

الن ريااااة اإلحصااااائية تبعااااا لتكييفهااااا التخصصااااي و ن تحلياااال هااااذه البيانااااات 

ة يهااادف  لاااى توثياااق العااارض وتقسااايمها باااالطرائق واألسااااليب الموضاااوعي

التحليلي لموضوع البحاث والبرهناة التوكيدياة أو الرالضاة لفرضايات البحاث  

وماان ثاال أهدالااه. وقبااال التفضاايل لااي موضااوع العيناااات نتطاارق  لااى بعاااض 

 المفاهيل واالصطتحات بهذا الموضوع، وهي: 

 . الوحدة اإلحصائية:1

صافات الوحادة المؤلفاة تتركز كال دراساة  حصاائية أساساا علاى متح اة      

لذلى المجتمع اإلحصائي الخاضاع للدراساة، ولاذا يكاون مان الضاروري تحدياد 

معنی مفهول الوحدة اإلحصائية، لالوحدة اإلحصائية: قد تكون كائنا حياا، وقاد 

تكااون شاايئا مااا، وقااد تكااون ماان ال ااواهر كال اااهرة االجتماعيااة، والوحاادة ال 

  اهرة اجتماعية أو سيكولوجية.تعني بالضرورة بشرة، و نها قد تكون 
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 المجتمع -2

يقصااد بااه جميااع مفااردات أو وحاادات ال اااهرة تحاات البحااث، لقااد يكااون      

المجتمااع ماان سااكان مدينااة أو مجموعااة ماان الماازارع لااي منطقااة معينااة، أو 

وحدات معرلة بصاورة واضاحة بحياث يمكان تميياز الوحادات اإلحصاائية التاي 

رها، ويعرف بأنه كال األلاراد الاذين يحملاون تدخل ضمن هذا المجتمع دون غي

بياناات ال اااهرة التاي تحاات الدراسااة، لهاو مجمااوع وحاادات البحاث التااي يااراد 

 منها الحصول على البيانات.

 . العينة3

هاي جازء مان المجتماع الاذي تجار  علياه الدراساة، وياتل اختبارهاا ولااق      

قواعد خاصة لكي تمثال المجتماع تمثايت صاحيحا، لالعيناة هاي بعاض مفاردات 

المجتمااع تؤخااذ منااه وتطبااق عليهااا الدراسااة للحصااول علااى معلومااات صااادقة 

بهدف الوصول  لاى تقاديرات تمثال المجتماع الاذي ساحبت مناه و نهاا األجازاء 

 تستخدل لي الحكل على الكل. التي 

 وتنقسل البحوث اإلحصائية من حيث درجة الشمول  لى:      

بحااوث باساالوب الحماار الشااامل: وتسااتخدل لااي حالااة عاادل معرلااة الباحااث  -أ

مفردات المجتمع موضاوع الدراساة، وال يساتطيع اختياار عيناة تصالح  بطبيعة

 المجتمع.  لتمثيل هذا

 تخدل لي حالاة توصال الباحاث  لاى معلومااتبحوث بأسلوب العينات: وتس -ب

عن مجتمع البحث تسااعده لاي اختياار العيناة المناسابة لتمثيال ذلاى المجتماع، 

 وكذلى لي حالة عدل استعماله أسلوب الحمر الشامل ألسباب مختلفة.
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 اسلوب المعاينة:

استخدمت المعاينة لي الحياة اليومية منذ زمن بعيد دون أن ينتبه األلاراد      

باالتراض  -طريقة علمية وتؤدي لي األغلب  لى استنتاجات سليمة   لى كونها

وحتاى يكاون الحكال الصاادر دقيقاا يجاب االهتمااال  -قيامهاا علاى اساس ساليمة 

بطريقة اختيار الجزء للحصول على نتيجة معممة تقريبا  مشراء بضااعة بعاد 

 لح  جزء منها.

مان المجتماع و ناا هاو أسالوب   ن اختيار العينة ليس مجرد استخدال جزء     

يشايد علاى قواعاد مسااتمدة مان الن رياة اإلحصاائية والتااي تعتماد علاى ن ريااة 

االحتماالت، مما جعل من ن رية العينات أسااس لكثيار مان الدراساات الن رياة 

 .والتطبيقية

واختيااار العينااة لااي المجتمااع لاايس ليهااا مااا يااوحي بااأن هااذه العمليااة أقاال      

ملياة الحصار الشاامل   ذ أن العيناة قاد تاأتي بنتاائج ال تقال كفاية أو دقة مان ع

دقااة باال قااد تكااون أكثاار دقااة مااا تااأتي بااه طريقااة الحصاار الشااامل، ومبااررات 

 استخدال العينات يفمن باصتي:

 تولير الوقت.  -

 تولير الجهد.  -

 تولير المال.  -

 ل.تساعد لي الحصول على بيانات قد يصعب الحصول عليها بالحصر الشام -
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 قانون العينات:

ين  على أنه  ذا تل اخذ نموذج كبيار العادد نسابيا بطريقاة عشاوائية مان      

مجموعاااة وحااادات لإناااه بالتأكياااد تكاااون صااافات النماااوذج مشاااابهة لصااافات 

 المجموع الكلي للمجتمع أو على األقل قريبة منها.

تيارهااا ة هاي التااي يار  لااي اخوالعيناة المختااارة بأسالوب المعاينااة العلمياا     

 أن: 

مجتمااع البحااث بنساابة وجودهااا تكااون ممثلااة لجميااع الصاافات الموجااودة لااي  -

 ليه. 

تحتف  ليها هذه الصفات بعتقات بعضها بالبعض بنفس الشاكل الاذي تتخاذه  -

 مجتمع البحث. لي

والمقصاااود بالمعايناااة الطرائاااق المتبعاااة لاااي اختياااار العيناااة اإلحصاااائية،      

 1996رة لااااي معهااااد لااااالوب األمريكااااي عااااال واسااااتخدمت المعاينااااة ألول ماااا

 . 1945واستخدمت لي لرنسا عال 

 المعاينة: شروط

 . أن تكون العينة ممثلة لمجتمع الدراسة. 1

  . أن تكون لوحدات مجتمع الدراسة لر  متساوية لي االختبار.2

 العينةاختيار  اعتبارات عند
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مجتماع، و نماا ياتل عان  ن اختيار العينة ليس معناه استخدال الجزء لاي ال     

طريااق اختيااار تراعااي ليااه قواعااد و اعتبااارات علميااة معينااة، لتكااون النتااائج 

المستنبطة من العينة قابلة للتعميل علاى مجتماع الدراساة، وكلماا كانات العيناة 

مختارة بصورة سليمة كانت النتائج دقيقة ال تقال دقتهاا عان النتاائج التاي ياتل 

الشاامل، ولااو أن هناااى بعااض االخااتتف لااي التوعتال  ليهااا عاان طريااق الحماار 

 التائج تأتي بفعل أخطاء المعاينة العشوائية وتتوقف على:

 حجل العينة.  -ا

 تباين المجتمع. -ب

بالنتاائج، ومان وكلما كانت العينة كبيرة قلت أخطاء المعاينة وزادت الثقة      

 حيث االعتبارات: 

تمااع الدراسااة وخصااائ  مج تعريااف المجتمااع: ماان أولااى الخطااوات معرلااة -

 ألراده. 

تحديااد حجاال العينااة: وهااذا مااا يااؤثر مباشاارة لااي أخطاااء العينااة وممااا يسااهل  -

العينااة معرلااة حاادود الخطااا المقبولااة لااي البحااث ومعرلااة تباااين  تحديااد حجاال

 مفردات الدراسة.

 خطوات اختيارالعينات

  ن أهل خطوات اختيار العينات هي:      
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 . تحديد اهداف البحث:1

يتأثر اختيار حجل العينة باألهاداف الخاصاة، بحياث يساتطيع الباحاث علاى      

أساسااها أن يحاادد نااوع العينااة وحجمهااا، بحيااث يمكاان تعماايل نتااائج الدراسااة 

 لتنطبق على مجتمع البحث. 

 تحديد مجتمع البحث: -2

ضرورة تحديد مجتماع البحاث الاذي ياتل اختياار العيناة مناه، وهاي عملياة      

ن تقتصر داللة نتائج البحث على المجتمع الذي اختيارت مناه عيناة أساسية وأ

البحااث، و علااى الباحااث وصااف المجتمااع وبيااان خصائصااه. ويختااار الباحااث 

 عبته، لي ضوء هذه المتنيرات. 

  عداد قائمة بوحدات المجتمع: -3

بحياااث تمثااال جمياااع أن يضاااع الباحاااث قائماااة صاااحيحة ودقيقاااة وبنفساااه،      

 وحدات المجتمع. 

 ثلة:معينة م ءانتقا -4

بعاااد تحدياااد المجتماااع توضاااع قائماااة تتضااامن جمياااع األجااازاء والوحااادات      

الداخلااة ليااه، ورغاال سااهولة االنتقاااء، لااإن الكثياار ماان الباااحثين يتعرضااون 

لتخطاء بحيث يتل اختيار وحدات ال تمثل وحدات القائمة وصفاتها خصائصها 

 وبذلى ال تمثل المجتمع. 
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 عينة مناسبة:. الحصول على 5

قد ينتقي الباحث عبنات صنيرة ال تمثال خصاائ  المجتماع ماع أناه لايس      

هنااااى قواعاااد ثابتاااة للحصاااول علاااى عيناااة مناسااابة ألن لكااال موقاااف مشااااكله 

 وخصائصه.

 حجل العينة:

مسألة حجل العيناة مان األماور األساساية التاي تشانل باال البااحثين بعاماة      

يساال الباحاث ماا حجال العيناة المناسابة لتمثياال والمبتادئين مانهل بخاصاة وقاد 

 المجتمع؟.

 ن حجاال العينااة يتقاارر لااد  الباحااث لااي ضااوء لهمااه للجوانااب الن ريااة      

والمنهجيااة للبحااث وكااذلى لااي ضااوء مااا يتااولر لااه ماان وقاات وجهااد ومااال، 

وعموما لليس هناى جداول لتحديد عدد ألراد العينة نسبة  لى المجتمع لتكون 

ة، لقاد يتطلاب األمار لاي بعاض البحاوث اختياار ثتثاة حلاول تعاالج العينة ممثل

 مشكلة تحديد حجل العينة هي: 

 .  جراء دراسة استطتعية أولية قبل القيال بالدراسة الميدانية 1

. االسااتفادة ماان خبااارات الدراسااات الساااابقة المتشااابهة حاااول حجاال العيناااة 2

 بالمجتمع.  وعتقتها

 يساعد لي تقرير الحجل المطلوب.  . االستعانة بخبير  حصائي3

 تقسل العينات  لى نوعين هما:   ن لكرة العينات من حيث حجمها     
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مفاااردة لاااد  بعاااض  30. العيناااات الصااانيرة التاااي ال يتجااااوز عااادد ألرادهاااا 1

 مفردة لد  البعض اصخر.  100و  اإلحصائيين

 ردة.مف 100أو  30العينات الكبيرة والتي يزيد عدد ألرادها عن  -2

وعموما لالعينات الكبيرة أمر مرغوب ليه لي حالاة وجاود عادد كبيار مان      

 المتنيرات التي يتعذر ضبطها لي الدراسة.

 لوائد استخدال أسلوب العينات:

 يحقق أسلوب العينات لوائد يمكن تلخيصها باصتي:     

ى . انخفاض الكلفة: أخذ البيانات مان جازء مان المجتماع مثلاه لاه تخلا   لا1

 النفقات أقل مما لو أخذت نفس البيانات بطريقة الحصر الشامل.  أن تكون

. سااعة المجااال: حااين يقااول الباحااث بتحلياال البيانااات لااي بعااض األنااواع ماان 2

يراعى التحديد،  ذ أن اإلحصااء الشاامل غيار عملاي، مماا يوجاه  لاى  البحوث،

ت المسايحية أن اختبار المعلومات يتل بواساطة العيناات خصوصاا لاي الدراساا

 يتيح الفرصة للمزيد من التنوع والشمول.  التي تعتمد على العينات مما

. الدقااة: تكااون النتااائج المتحصاال عليهااا ماان العينااة أكثاار دقااة ممااا لااو تاال 3

الحمار الشاامل وذلاى ألن األسالوب األول يتايح الفرصاة لتادريب  االعتماد على

ة ألضاال ماان الحصاار الباااحثين بصااورة جياادة علااى اسااتخدال أساالوب المعايناا

 الشامل.
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 أخطاء العينة:

يصاااحب اسااتخدال العينااة لااي بحااوث العلااول االجتماعيااة بعااض األخطاااء،      

والخطأ بمعنى التذبذب لي الحكل، والخطأ العيني هو الفارق باين قايل المجتماع 

وقيل العينة المسحوبة من المجتمع، ومن الصعوبة التعارف علاى كمياة الخطاأ 

عاادل معرلااة مقاادار المؤشاارات لااي المجتمااع، ولكااي يضاامن لااي العينااة بساابب 

الباحااث الدقااة لااي نتااائج بحثااه لااإن عليااه أن يحاادد مصااادر الخطااأ، وأهاال هااذه 

 األخطاء هي: 

 خطأ الصدلة: -1

خطااأ يتصاال باختيااار العينااة وينشااا الخطااأ ماان الفااروق بااين ألااراد العينااة      

سابي لمجتماع معاين ماثت وألراد مجتمع البحث لمثت لو كانت قيمة الوسط الح

(، لاإن خطاأ الصادلة 38(، وقيمة الوسط الحسابي للعينة هو )س   35)ل   

 .3-   38 - 35يساوي   

 ويمكن تقدير الخطأ بالعملية الرياضية بحساب االحتماالت، وأسبابه هي:     

 أسباب ذاتية تتعلق بانحراف الباحث عن أهداف بحثه، أو النحيازه.  -أ

الوصاااول  لاااى البياناااات المطلوباااة ألساااباب خارجاااة عااان مقااادرة اساااتحالة  -ب

 والمبحوثين.  الباحث

 عدل االستجابة من المبحوثين.  -ج

د. غموض التعريفات والتصنيفات ها اختيار لترة غير مناسابة لتنفياذ البحاث. 

 عدل اختيار األساليب المثلى لي جميع البيانات..و 
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 . خطأ التحيز:2

اختيااار العينااة و نمااا يكااون لااي الحصاار الشااامل نفسااه خطااا ال يرجااع  لااى      

وينااتج هااذا الخطااا ماان عاادل اختيااار مفااردات البحااث بطريقااة عشااوائية أو ألن 

اإلطار الذي اعتمد عليه الباحث لي اختياار العيناة لال يكان والاي باالنرض، أو 

 :بابهصعوبة االتصال بالمبحوثين أو الحصول على االستجابات، ولذلى أس

 حية  طار العينة لتختيار أو خطئه. عدل صت -أ

 عدل القدرة على استخدال الطرق الصحيحة لي حساب التقديرات.  -ب

عااادل قااادرة الباحاااث علاااى الحصاااول علاااى نسااابة ملحو اااة مااان اإلجاباااات،  -ج

 بعض المفردات عند جمع البيانات.  و سقاط

 اختيار بعض الحاالت شعورية أو ال شعورية لي العينة.. د

 يار العينة:اساليب اخت

 يمكن أن نميز لي أساليب اختيار العينة اصتي:     

 الية )غير العشوائية( وتشمل على:ماوال: المعاينة التاحت

 . العينة العمدية. 1

 العينة العارضة. -2

 صية. ص. العينة الح3

 ثانيا: المعاينة االحتمالية )العشوائية( وتشمل على:
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 . العينة العشوائية البسيطة. 1

 العينة العشوائية الطبقية.  -2

 العينة العشوائية ذات المراحل المتعددة )العنقودية(. -3

 العينة المنت مة.  -4

 وليما يلي شرحا لكل أسلوب من األساليب المشار  ليها:      

 الية )غير العشوائية(مالتاحتأوال: العينات 

تل اختيااره منطقاة قد يلجا الباحث  لى اختيار عينة غير عشاوائية مان خا     

معينة الدراسة اتجاهات ألراده، و ذا كان هذا االختيار على أساس من الخبارة 

والمعرلااة لااي خصااائ  تلااى المنطقااة لهااو ألضاال ماان العشااوائية والعكااس 

صحيح، وال توجد طريقة  حصاائية لمعرلاة وقيااس ماد  دقاة نتاائج مثال هاذه 

بااالرغل ماان كونهااا مفياادة لااي العينااة ولااذا ال تعااد ماان الطاارق الجياادة للمعاينااة 

 الدراسات االستطتعية ومنها: 

 . العينة العمدية:1

يعماد الباحااث باختيااار ألاراد العينااة بحيااث ال تتحقااق لاي كاال ماانهل شااروط      

معينة، ويستخدل هاذا الناوع مان العيناات عنادما يكاون الفارد لاي وحادة كبيارة 

حكماة، والباد مان ويعتماد علاى أسااس خبارة الباحاث وحسان تقاديره وجاودة ال

يستند  ليه الباحاث لاي مثال هاذه الحااالت، وبادون أن  توالر اساس موضوعی

يتولر لديه محى خارجي يؤكاد ساتمة حكماه، لإناه ال يمكان قباول التعمايل مان 

 نتائج بحثه وللعينة العمدية عيوب منها: 
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 عدل وجود طريقة  حصائية لمعرلة وقياس دقة النتائج.  -أ

 تخل  من التحيز. عدل  مكانية ال -ب

 . عينة التعيين )العينة الحمصية(:2

هناااى نااوع خااا  ماان المعاينااة العمديااة يعاارف بعينااة الحصااة أو التعيااين      

وتستخدل لي دراسات التعرف على الارأي العاال ولاي مثال هاذه الطريقاة يقاول 

الباحاااث باااإجراء مقاااابتت ماااع أشاااخا  لهااال خصاااائ  اجتماعياااة وتعليمياااة 

ل منطقااة محااددة، أي أن المجتمااع قساال ويطلااب ماان الباحااث واقتصااادية، داخاا

جماااع البياناااات عااان الااارأي العاااال كاااي يحصااال علاااى الحصاااة المطلوباااة مااان 

 األشخا ، وال تختار الوحدات لي العينة عشوائية ولعينة الحصة عيوب: 

 انتقال األشخا  المراد استطتع رأيهل من مكان ألخر أثناء البحث.  -أ

ين للتعاون مع البحث ما يضاطر الباحاث  لاى االستعاضاة عدل ميل المختار -ب

 عنهل. 

لااايس ماان الساااهل تمثيااال  -تسااتنرق وقتاااا وجهاادا لاااي تحليااال المجتمااع. د -ج

 المجتمع. 

 . العينة العارضة:3

وهااي تلااى الطريقااة التااي يلجااأ  ليهااا الباحااث لااي اختيااار الحاااالت التااي      

حقيقاات الصاحفية أكثار مماا تصادله، وهذا النوع مان العيناات يساتخدل لاي الت

 يستخدل لي البحوث.
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 المعاينة االحتمالية )العشوائية( ثانيا: 

ياااتل اختياااار العيناااة علاااى أسااااس قاااانون االحتمااااالت وتسااامى بالمعايناااة      

االحتمالياااة، وبهاااذه الطريقاااة نحصااال علاااى العيناااة بساااحب وحااادات بالمعايناااة 

السااحبة األولااى أو لااي الحاليااة، لكاال منهااا احتمااال معااروف لااي االختيااار لااي 

سااحبة تليهااا، ويكااون اختيااار أي وحاادة ماان الوحاادات ليهااا  مااا مسااتقت عاان 

احتمااال اختيارهااا لااي السااحبة األولااى أو متناساابة مااع هااذا االحتمااال، ويعتمااد 

اختيار هذا النوع من العينات علاى المسااواة باين احتمااالت االختياار لكال لارد 

ن النتائج المتحيزة من خاتل التاأثيرات من مفردات المجتمع وإلبعاد الباحث ع

الذاتياااة والموضاااوعية. وتساااتخدل بعاااض األسااااليب التقنياااة النتقااااء العيناااة 

 والمعاينة االحتمالية أنواع منها: 

 . العينة العشوائية البسيطة:1

يقصد بالعشاوائية تسااوي الفار  أماال كال مفاردة مان مفاردات المجتماع      

حتمال اختيار مفاردة ماا لاي المجتماع لتادخل ضامن لي التمثيل بالعينة،  ذ أن ا

مفاااردات العيناااة يسااااوي احتماااال اختياااار أي مفاااردة أخااار  لااانفس النااارض، 

واالختبااار العشااوائي ضااروري لااي اإلحصاااء االسااتداللي حيااث ال يمكاان تعماايل 

خصائ  العينة علاى المجتماع ماا لال يكان االختياار قاد تال بصاورة عشاوائية، 

ئي وضع أساء أو أرقال مفردة تمثال المجتماع علاى ومن طرق االختيار العشوا

أوراق متشاااابهة، ووضاااع هاااذه األوراق لاااي كااايس وخلطهاااا جيااادة، ومااان ثااال 

اختيار ألراد العينة منها  لى أن تستولي الحجل المقرر. وهذه الطريقاة تتطلاب 

مجهود وطريقة عملياة لاي حالاة كبار حجال المجتماع وثال االستعاضاة بجاداول 

، ألنهااا أبسااط وأكثاار دقااة وماان هااذه الجااداول جاادول ليشاار، األرقااال العشااوائية
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ونيسی وكندال وكذلى استخدال الصندوق الكروي حيث تخلاط األرقاال وتساحب 

 منها.

والعينااة العشااوائية ال تمثاال خصااائ  المجتمااع الخاضااع للبحااث تمامااا،      

ولكنهاا تتارى اختيااار األلاراد للصادلة، وبهااذا تنفاع  مكانياة تساارب التحياز لااي 

 ختيار العينة.ا

 العينة المن مة -2

تعد طريقة من طرق االختبار العشوائي ولكنهاا ال تعطاي لرصاة متسااوية      

للعينااات أو لتلااراد لااي ال هااور، والهاادف ماان هااذه الطريقااة انتقاااء أشااخا  

بمواصاافات معيناااة ضااامن مجموعاااة ألاااراد لااي محاولاااة لتحقياااق عتقاااة باااين 

ن العينة التي يتل اختيارها تكاون المساالة العينات ومجتمع الدراسة، وبذلى لإ

بين كل وحدة من وحداتها ثابتة، ولذا أطلق عليها تسمية العيناة ذات الفتارات 

المتساااوية حيااث يختااار الباحااث المفااردة األولااى ماان العينااة بناااء علااى اختيااار 

عشوائي من جادول األرقاال العشاوائية، ثال يختاار بااقي األلاراد مان باين ألاراد 

دراسة طبقا لماا يقتضايه حجال العيناة، بمعناى أناه  ذا تقارر أن يكاون مجتمع ال

%( كااان علااى الباحااث أن يتاارى مفااردات )ارقااال( ماان 10حجال العينااة بنساابة )

...( ،  لاااى أن يساااتولي 25، 20، 15، 10، 5الجااادول العشاااوائي وكااااصتي: )

علاى عدد ألراد عينته مع األخاذ بن ار االعتباار  ن اختياار الارقل األول يتوقاف 

%( مختاار الارقل 10حجل العينة، بمعنى أنه لي حالة ما  ذا كان حجل العيناة )

%( بتل باختباار الارقل 5(، و ذا كان حجمها ) 1 - 10األول عشوائية ما بين )

(، وهكااذا، ومااا يتحاا   ن اختيااار العينااة منااوط باختياااار 5-1األول مااا بااين )

 .المفردات األولى )الرقل األول(
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قة تعطي عينة ذات مسالات متساوية بين األلراد، و نهاا تعطاي هذه الطري     

نتااائج أدق لمتوسااط المجتمااع  ال لااي حالااة مااا  ذا كاناات الوحاادات التااي تكااون 

منهااا العينااة مرتبطااة ببعضااها بمسااالات منت مااة، ولااذا توصااف بأنهااا شاابه 

 عشوائية، وهذه من عيوبها.

اختياار ألرادهاا،  ال أنهاا ال  وتمتاز عن العينة العشوائية البسيطة بسهولة     

تصااالح لتساااتخدال لاااي كااال البحاااوث وخاصاااة  ذا كانااات المجتمعاااات تشااامل 

مستويات مختلفة، وكذلى صعوبة عملية تعمايل النتاائج لعادل ساهولة احتسااب 

 خطأ الصدلة.

 . العينة العشوائية الطبقية:3

جماوع ويتل ليها تحديد عينات صنيرة جزئية يكون حجمها متناسبة ماع م     

مفااردات مجتمااع الدراسااة، والعينااة المختااارة تااتل بمقاااييس  حصااائية مطابقااة 

للمجنمع تعكس خصائصه، وتستخدل لي حالة عادل تجاانس وحادات المجتماع، 

وتكوناه مان لئااات مختلفاة قااد يكاون الختتلهاا أثاار علاى نتيجااة الدراساة، وقااد 

منهاا المجتماع  يكون االختيار العشاوائي البسايط ال يمثال كال األجازاء المتكاون

مماا يااؤدي  لاى عاادل دقااة النتاائج وماان ثال صااعوبة التعماايل ليلجاا الباحااث  لااى 

اختيار عينة طبقية ممثلة للطبقات المختلفة لي مجتمع الدراساة. وياتل اختياار 

العينة داخل كال طبقاة بصاورة منفصالة عشاوائية، وهاذا مماا يزياد مان مقادار 

ر حجااال العيناااة وتكاااون النتاااائج تمثيااال العيناااة للمجتماااع ويااازداد التمثيااال بكبااا

 المستولاة أكثر دقة، ولنرض تسهيل عملية االختيار بقسل المجتمع  لى:
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طبقات متجانسة ل اهرة لها عتقة باالمتنير المطلاوب بحثاه مناوع المهناة،  -أ

 التعليل  ومستو 

اختيااار حجاال كاال طبقااة لااي العينااة بصااورة متناساابة مااع حجاال الطبقااة لااي  -ب

 الدراسة.  مجتمع

اختيار وحدات العينة من بين الطبقات بطريقة عشوائية، والهدف من هاذا  -ج

 لى طبقات هو تقسيل المجتمع  لى أقسال أو لئات تختلف عان بعضاها  التقسيل

خاصااية معينااة تكااون لااي موضااوع القياااس أو تاارتبط بموضااوع  أساسااا لااي

ماثت ليماا القياس، وجعل األلراد داخل كل قسل أو لئة أو طبقة أكثر تشابها وت

بينهااا داخاال المجتمااع كلااه، أي أن العينااة الطبقيااة تساااعد علااى تقلياال التباااين 

الكلي للعينة، وذلى بتقسيل وحدات العيناة بطريقاة تجعال التبااين داخال الطبقاة 

أقل ما يمكن، والتباين بين الطبقات أكبر ما يمكن، ويتل اختبار العينة الطبقياة 

 العشوائية على خطوتين:

 : تمثل بتحليل مجتمع الدراسة. األولى• 

الثانيااة: تتمثاال باالختيااار العشاااوائي للمفااردة داخاال كااال طبقااة ماان طبقاااات • 

 وعلى صفات مجتمع الدراسة.  المجتمع

وهناى ثتث مستويات للدقة لي اختيار حجل هذا الناوع مان العيناات هاي:      

 التوزيع المتساوي:( 1)

ات المجتمع، حتى ولاو اختلاف عادد وهو أخذ عدد متساوي من جميع طبق     

ألاراد كاال طبقااة عاان الطبقااة األخاار ، وقااد ال تمثاال هااذه الطريقااة ألااراد العينااة 

 التمثيل المناسب ولذلى تستخدل بقلة. 



 

149 

 التوزيع المتناسب:)ب( 

وهااو اخااذ عاادد يتناسااب مااع حجاال الطبقااة لااي المجتمااع المبحااوث وعنااد      

 تيةه الطريقة تطبق المعادلة اصاستخدال هذ

 

 

 

 

 : مثال

  ذا قال باحاث بتطبياق اختباار ماا علاى تتمياذ  حاد  المادارس والباالغ عاددهل

طالبة، وقال الباحث بتصحيح اساتجابات التتمياذ علاى االختباار، لوجاد  1200

 أن نتائج االختبار قد توزعت كاألتي لي مجتمع الدراسة: 

 تلميذا.  150الذين حصلوا على درجات امتياز هل 

 تلميذة.  200حصلوا على درجات جيد جدا هل الذين 

 تلميذة.  300الذين حصلوا على درجات جيدهل 

 تلميذة.  450الذين حصلوا على درجات متوسط هل 

 تلميذا.  100الذين حصلوا على درجات ضعيف هل 



 

150 

تلمياذة، لاإن عادد  400وأراد الباحث أن يسحب عينة من هاؤالء يبلاغ حجمهاا 

يكااون  هل لكاال حالااة ماان الحاااالت المااذكورة أعااتهاأللااراد الااذين ساايتل سااحب

 كاصتي: 

 وبتطبيق المعادلة:

 

 

 

 

 التوزيع األمثل:  -ج

يأخااذ الباحااث زيااادة لااي الدقاااة أثناااء تحديااد األحجااال المختلفااة للعيناااات      

االنحرالات المعيارية للطبقات المختلفة، وذلاى ألن حجال العيناة الماأخوذة مان 

حجل الطبقة وعلى تباينها، ليكون حجال العيناة كبيارة  طبقة معينة يتوقف على

 ذا ما كان حجل الطبقة كبيارة أو تباينهاا كبيارة أو هماا معاا، ولاي هاذه الحالاة 

يكااون حجاال العينااة متناسااب مااع حجاال الطبقااة مقربااة ماان انحرالهااا المعياااري. 

 مثال:

لاى لارد وقسال   1000من مجتماع حجماه  200 ذا كان حجل العينة الكلية      

ثتثااة لئااات وحسااب االنحااراف المعياااري لكاال لئااة، لإنااه يمكاان حساااب حجاال 

 العينات المسحوبة من كل طبقة بطريقة التوزيع األمثل بالطريقة اصنية:
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 العينة العشوائية ذات المراحل المتعددة: -4

 ذا كاااان حجااال مجتماااع الدراساااة كبيااارة ومااان المتعاااذر اساااتخدال العيناااة      

العشوائية أو الطبقية لتكاليفهاا، لاذلى يكاون مان األنساب االلتجااء  لاى طريقاة 

العينة ذات المراحل المتعددة، وعموما لعند معاينة مجتمع كبير نادرا ما نفكار 

لي اساتخدال العشاوائية البسايطة أو العيناة الطبقياة،  ال  ذا كانات هنااى قائماة 

تشاارة لااي مساااحة جنراليااة بااألراد المجتمااع وخصوصااا  ذا كااان المجتمااع من

ولاي هاذه الحالاة يفضال أخاذ  بحاجة  لى جهد لي الحصاول علاى عيناة ممثلاة،

عيناااة مااان جااازء صااانير مااان المجتماااع مختاااارة اختياااارة دقيقاااة تتاااوالر ليهاااا 

العشوائية مثال ذلى تقسيل البلد  لى مجموعات مناسبة كالتقسيل اإلداري لذلى 

ف، هكااذا، ثاال يااتل السااحب العشااوائي البلااد مثاال األقاااليل، ثاال الماادن، ثاال الرياا

البساايط أو الطبقااي ماان المؤسسااة قيااد الدراسااة )كااأن تكااون الماادارس(، ثاال 

يسحب مان عيناة المؤسساة األلاراد، وهكاذا، ولاي هاذه المراحال المتعاددة مان 

المعاينااة تتنياار وحاادات المعاينااة، وقااد تكااون المعاينااة ماان ماارحلتين أو ثااتث 

لمااا زاد عاادد المراحاال وجااب زيااادة حجاال مراحاال، وهكااذا، ولكاان ماان المهاال ك

العيناة حتااى ال تاازداد حاادود الخطااا، ولااي هااذا النااوع ماان العينااات لااإن احتمااال 

الخطاااا لياااه أكبااار مماااا لاااي العيناااة الطبقياااة العشاااوائية، وأن تحليااال بياناتهاااا 

  حصائية يتطلب استخدامة أكثر تعقيدا.
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 الفصل الرابع

 المنهج التاريخي

لتاريخي على دراسة األحداث الماضية دراسة دقيقة، رتكز المنهج اي     

وذلى بالرجوع  لى السجتت التاريخية  ال أن المنهج التاريخي ليس  ال 

عملية البحث عن السجتت والوثائق القديمة بل يعد أيضا  جراء اإلثبات 

أصالة هذه الوثائق". وأحيانا قد يرتكز المنهج التاريخي على األشخا  

تلى الفترة من الزين والذين ال يمتلكون القدرة على االحتفا   الذين عايشوا

بالحقيقة والمعلومة لفترة زمنية طويلة. وأساس المنهج التاريخي هو  عادة 

بناء الماضي، ألن صورة الحاضر ال يمكن أن تفهل على حقيقتها  ال لي 

سياق التطور التاريخي"، باإلضالة أن دراسة الماضي تصب أيضا لي 

تفادة من عبرها وآثارها السلبية واإليجابية، أي  نها تمثل خبرة جاهزة االس

 عاشها ألراد المجتمع ودلعوا ثمنها أو استفادوا منها.

وينتقل الباحث من تجميع الوثائق  لى نقدها وتحليل محتواها. وأولى     

خطوات لي المنهج التاريخي هو التأكد من صحة الوثيقة، لينطلق انطتقا 

من الن  األصلي. ويستطيع الباحث أن يقارن الن  الوارد لي المرجع  أمينا

 الذي يعتمده بالن  نفسه كما ورد لي مراجع أخر .

مهمة الباحث الذي يأخذ بالمنهج التاريخي منهجا معتمدالي بحثه مهمة      

عسيرة جدا، ألننا نجد النصو  معرضة للتحريف المقصود وغير المقصود، 

للتزوير. للذا تعتبر مهمة الباحث أشق من مهمة الباحث  والوثائق قابلة

الطبيعي أو الكيميائي، ألن الوثائق التي لديه ليست كالمواد الطبيعية التي 
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بجرب ليها الفيزيائي أو الكيميائي ألن هذه الوثائق ليست هي األحداث 

الواقعة بل هي تقارير وأوصاف عنها وروايات مفصلة بها، وهذا ما يطلق 

 ه لي المنهج التاريخي بالنقد الخارجي.  ال أن الباحث ال يتشبث بالنقدعلي

الخارجي وحده بل يسايره نقد آخر والمتمثل لي النقد الداخلي أي الباطني 

للوثيقة، ليتوقف الباحث عند معنی الن  ليتأكد من انطباقه على الموضوع 

أكد من أنه ال الذي يدرسه وكذا محاولة التحقق من أمانة مؤلف الن ، والت

ينطلق ليما يكتب من هو  أو رأي معين، محاوال أن يترجل عواطفه لي 

 .الن ، تناوله بالتحليل والتقسير وقائع. لإذا ما تأكد الباحث من صحة

لالمنهج التاريخي يقول بدور كبير لي اكتشاف الحقائق التاريخية و ثباته      

ق التأصيل واإلثبات وتأكيد ابطريقة علمية موضوعية ودقيقة، وذلى عن طري

هوية الوثائق التاريخية، وتقييمها وتحليلها، واستخراج الحقائق والن ريات 

 العلمية حول الحقيقة التاريخية المقصود معرلتها والتعرف عليها .

وبهذا يمكن القول بأن المنهج التاريخي هو منهج بحث علمي يقول      

من ختل التحليل وتركيب األحداث  بالبحث والكشف لي الحقائق التاريخية

والوقائع الماضية المسجلة لي الوثائق واألدلة التاريخية بعد التدقيق لي 

صحة معلوماتها و عطاء تفسيرات وتنبؤات علمية لي صورة قوانين عامة 

 ثابتة نسبيا.

لكل العلول االجتماعية لي دراستها قد تستعين بالمنهج التاريخي  ال أنه      

ملة من االعتبارات المنهجية التي البد من أخذها لي الحسبان عند هناى ج

 ل واهر والتي تتمثل لي التالي: القيال بالتحليل التاريخي ل
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عند دراسة  اهرة معينة وبمجرد رجوع الباحث  لى الوثائق الرسمية  -

كالمخطوطات والسجتت والوثائق القديمة و ثبات أصالتها وصحتها ومحاولة 

لن  الوارد لي المرجع الذي يعتمده بالنصو  الواردة لي المراجع مقارنة ا

األخر ، وكذا محاولة الباحث التحقق من أمانة مؤلف الن ، من أجل تحليل 

ال اهرة المراد دراستها وتفسيرها، هنا يصبح الباحث أمال تطبيق المنهج 

 هذا نجده خاصة لي علل التاريخ. التاريخي. و

ند دراستها لي العلول األخر  المنضوية تحت العلول هناى بعض ال واهر ع -

االجتماعية، ال تستدعي درجة من التحليل الخارجي للوثائق التأكد من صدق 

الوثيقة بطرق عدة، كالمقارنة بين عدة نصو ، أو دراسة صاحب الوثيقة( 

وال تحليل داخلي للوثائق والمصادر التأكد من حقيقة المعاني التي تتضمنها 

قة، الدوالع التي أثرت لي المؤلف عند كتابته للوثيقة(. بل تقتصر عند الوثي

دراستها على وصف وسرد األحداث الماضية بطريقة استقرائية ينلب عليها 

التحليل والتركيب، لهذا يصبح الباحث يستعمل منهجا آخر والمتمثل لي 

 .المنهج األستردادي

وخاصة، منها التعريف  عرف المنهج التاريخي عدة تعريفات عامةو     

العال الذي يقرر صاحبه أنه: " الطريقة التاريخية التي تعمل على تحليل و 

بؤ بما تفسير الحوادث التاريخية، كأساس لفهل المشاكل المعاصرة، والتن

 سيكون عليه المستقبل. 

ومنها التعريف التالي الذي يتميز بنوع من الدقة: " هو وضع األدلة      

ن الوثائق والمسجتت مع بعضها بطريقة منطقية، واالعتماد على المأخوذة م

هذه األدلة لي تكوين النتائج التي تؤدي  لى حقائق جديدة، وتقدل تعميمات 
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الدوالع والصفات  سليمة عن األحداث الماضية أو الحاضرة أو على

 اإلنسانية. 

ائق والتقنيات مجموعة الطرت التي تتميز بالدقة أيضا أنه: ومن التعريفا     

التي يتبعها الباحث التاريخي والمؤرخ، للوصول  لى الحقيقة التاريخية 

و عادة بناء الماضي بكل دقائقه وزواياه، وكما كان عليه لي زمانه ومكانه، 

وبجميع تفاعتت الحياة ليه، وهذه الطرائق قابلة دوما للتطور والتكامل، مع 

 نهج اكتسابها.مجموع المعرلة اإلنسانية وتكاملها، و

ويمكننا القول أن المنهج التاريخي هو منهج بحث علمي، يقول بالبحث      

والكشف عن الحقائق التاريخية، من ختل تحليل وتركيب األحداث والوقائع 

الماضية المسجلة لي الوثائق واألدلة التاريخية، و عطاء تفسيرات وتنبؤات 

 وثابتة نسبيا.  علمية عامة لي صورة ن ريات وقوانين عامة

 :عناصر ومراحل المنهج التاريخي

يتألف المنهج التاريخي من عناصر ومراحل متشابكة ومتداخلة      

 ومترابطة ومتكاملة، لي تكوين بناء المنهج التاريخي ومضمونه، وهي:

تحديد المشكلة العلمية التاريخية: أي تحديد المشكلة أو الفكرة العلمية  -1

قول حولها التساؤالت واالستفسارات التاريخية، األمر الذي التاريخية التي ت

يؤدي  لى تحريى عملية البحث التاريخي، الستخراج لرضيات علمية تكون 

 اإلجابة الصحيحة والثابتة لهذه التساؤالت. 

وتعتبر عملية تحديد المشكلة تحديدا واضحا ودقيقا، من أول وسائل      

ل  لى الحقيقة التاريخية. لذا يشترط لي نجاع البحث التاريخي، لي الوصو

 عملية تحديد المشكلة الشروط التالية: 
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 يجب أن تكون المشكلة معبرة عن العتقة بين متحولين أو أكثر.  -

 يجب أن تصا  المشكلة صياغة جيدة وواضحة وكاملة جامعة مانعة. -

 ري.يجب أن تصا  بطريقة جيدة متئمة للبحث العلمي التجريبي والخب -

جمع وحصر الوثائق التاريخية: بعد عملية تحديد المشكلة، تأتي مرحلة  - 2

جمع كالة الحقائق والوقائع المتعلقة بالمشكلة، وذلى عن طريق حصر وجمع 

كالة المصادر والوثائق واصثار والتسجيتت المتصلة بعناصر المشكلة، 

ستمة تها وودراسة وتحليل هذه الوثائق بطريقة علمية للتأكد من   ح

 .مضمونها

ون را ألهمية وحيوية هذه المرحلة أطلق البعض على المنهج التاريخي      

 اريخية هي جوهر المنهج التاريخي.اسل " منهج الوثائق"، لالوثائق الت

والوثيقة لي اللنة األداة والبينة المكتوبة الصحيحة والقاطعة لي اإلثبات.      

 ي ائتمنه، الشيء الوثيق الشيء المحكل. وهي مأخوذة من وثق يثق ثقة أ

 خلفتها ألكار البشر القدماء. أما لي االصطتع لهي: جميع اصثار التي     

والوثائق أوسع من الن  المكتوب، حيث تشمل كالة الوثائق والمصادر      

واألدلة والشواهد التاريخية، أصيلة وأولية، أو ثانوية و تكميلية، مكتوبة أو 

وبة، رسمية أو غير رسمية، مادية أو غير مادية، والتي تتضمن غير مكت

تسجيت لحوادث ووقائع تاريخية، أو لبعض أجزائها وعناصرها، يعتمد عليها 

بالمشكلة محل  لي البحث والتجريب للوصول  لى الحقيقة التاريخية المتعلقة

 .الدراسة والبحث
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 نقد الوثائق التاريخية:  - 3

ر وجمع الوثائق التاريخية، تأتي مرحلة لح  وتحليل بعد عملية حص     

هذه الوثائق، تحليت علميا دقيقا، عن طريق استخدال كالة أنواع االستدالالت 

والتجريب، للتأكد من مد  أصالة وهوية وصدق هذه الوثائق. وتعرف عملية 

التقييل والفح  والتحليل هذه، بعملية النقد، وتتطلب صفات خاصة لي 

مثل: الحس التاريخي القوي، الذكاء اللماع، اإلدراى العميق، الثقالة  الباحث،

الواسعة والمعرلة المتنوعة، وكذا القدرة القوية على استعمال لروع العلول 

األخر  لي تحليل ونقد الوثائق التاريخية مثل اللنة وعلل الكيمياء وعلل 

قد يكون نقدا خارجيا األجناس، ومعرلة اللنات القديمة والحديثة. وهذا النقد 

 وقد يكون نقدا داخليا.

النقد الخارجي للوثائق التاريخية: يستهدف هذا النقد التعرف على هوية  -

وأصالة الوثيقة، والتأكد من مد  صحتها، وتحديد زمان ومكان وشخصية 

المؤلف للوثيقة، وكذا ترميل أصلها  ذا طرأت عليها تنيرات، و عادتها  لى 

  حالتها األولى.

 ويمكن القيال بهذه العملية عن طريق طرع األسئلة التالية:       

هل تطابق لنة الوثيقة وأسلوب كتابتها وخطها وكيفية طباعتها من أعمال  -

 المؤلف األخر ، ومع الفترة التي كتبت ليها الوثيقة؟ 

 هل هناى تنيرات لي الخطوط؟  -

 األصل؟ هل هذا المخطوط أصلي، أل هو نسخة منقولة عن  -
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هل ي هر المؤلف جهت ببعض األشياء التي كان من المفروض أن يعرلها؟  -

 لى غير ذلى من األسئلة التي تتعلق بالجانب المادي والم هر الخارجي 

 للوثيقة.

النقد الداخلي للوثائق التاريخية: وتتل عن طريق تحليل وتفسير الن   -

لنقد الداخلي اإليجابي، التاريخي والمادة التاريخية، وهو ما يعرف با

وبواسطة  ثبات مد  أمانة وصدق الكاتب ودقة معلوماته، وهو ما يعرف 

 بالنقد الداخلي السلبي. 

 ويمكن القيال بعملية النقد الداخلي بواسطة طرع األسئلة التالية:      

 هل المؤلف صاحب الوثيقة حجة لي الميدان؟ -

لمعارف التزمة، لتمكينه من هل يملى المؤلف المهارات والقدرات وا -

 متح ة الحوادث التاريخية وتسجيلها؟ 

هل حالة المؤلف الصحية وستمة حواسه وقدراته العقلية، تمكنه من  -

المتح ة العلمية الدقيقة والكاملة للحوادث التاريخية وتسجيلها بصورة 

 سليمة؟

ت عن شهادات هل ما كتبه المؤلف كان بناء على متح ته المباشرة، أل نق -

 آخرين، أو اقتباسا من مصادر أخر ؟ 

هل اتجاهات وشخصية المؤلف تؤثر لي موضوعية التأليف، لي متح ته  -

 وتقريره للحوادث التاريخية؟ 

 وما  لى ذلى من األسئلة التي يمكن أن تضبط األمر.      
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 بعض قواعد التحليل والنقد: 

ادا التي تساعد على عملية بعض القواعد والمب Van Dalenوضع      

 : تحليل الوثائق التاريخية منهاالنقد و

ال تقرأ لي الوثائق التاريخية القديمة مفاهيل و ألكار أزمنة الحقة  -ا

 ومتأخرة.

ال تتسرع لي الحكل على المؤلف بأنه يجهل أحداثا معينة، ألنه الل  - 2

 لى عدل وقوعها.يذكرها، وال يعتبر عدل ذكر األحداث لي الوثائق دليل ع

ال تبالغ لي تقدير قيمة المصدر التاريخي، بل أعطيه قيمته العلمية  - 3

 الحقيقة. 

ال تكتف بمصدر واحد لقط ولو كان قاطع الداللة والصدق، بل حاول كلما  -4

 أمكن ذلى تأييده بمصادر أخر . 

ا  ن األخطاء المتماثلة لي مصدرين أو أكثر، تدل على نقلها على بعضه - 5

 البعض، أو نقلها من مصدر واحد مشترى. 

 الوقائع التي يتفق عليها الشهود واألكثر كفاية وحجة، تعتبر مقبولة.  - 6

يجب تأييد وتدعيل الشهادات واألدلة الرسمية الشفوية والكتابية  - 7

 بالشهادات واألدلة غير الرسمية كلما أمكن ذلى. 

قد تكون دليت قويا وكاليا لي نقطة اعترف بنسبية الوثيقة التاريخية، ل - 8

 معينة، وال تعتبر كذلى لي نقطة أو نقاط أخر .
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 عملية التركيب والتفسير:  - 4

أي مرحلة صياغة الفرضيات والقوانين المفسرة للحقيقة التاريخية، لبعد      

القيال بعمليتي الجمع والنقد، يكون الباحث قد تحصل على المعلومات 

 ريخية اليقينية، المبعثرة والمتفرقة. والحقائق التا

لتأتي عملية التركيب والتفسير التاريخي، وعملية استعادة الوقائع      

أو التركيب والتفسير التاريخي  Reconstructionواألحداث التاريخية 

والمتفرقة، وبنائها  للوقائع، هي تن يل الحقائق التاريخية الجزئية المتناثرة

 متكاملة وجيدة من ماضي اإلنسانية. لي صورة أو لكرة 

 وتتضمن عملية التركيب والتفسير المراحل التالية:      

تكوين صورة لكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المتحصل عليها،  -ا

 وللموضوع ككل الذي تدور حوله الحقائق التاريخية المجمعة. 

نيفها وترتيبها على تن يل المعلومات والحقائق الجزئية والمتفرقة، وتص - 2

أساس معايير ومقاييس منطقية، بحيث تتجمع المعلومات المتشابهة و 

 المتجانسة لي مجموعات ولئات مختلفة. 

ملء الثنرات التي ت هر بعد عملية التوصيف والتصنيف والترتيب  - 3

للمعلومات، لي  طار وهيكل مرتب من ل. وتتل عملية ملء الفراغات هذه عن 

مة، التي قد تكون محاكمة تركيبية سلبية، عن طريق  سقاط طريق المحاك

الحادث الناق  لي الوثائق التاريخية على أساس أن السكوت حجة، وقد 

تكون المحاكمة ايجابية، بواسطة استنتاج حقيقة أو حقائق تاريخية لل تشر 

ال  ليها الوثائق، من حقيقة تاريخية أثبتتها الوثائق واألدلة التاريخية باستعم

 منهج االستدالل. 
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ربط الحقائق التاريخية بواسطة عتقات حتمية وسببية قائمة بينها، أي  -4

عملية التسبيب والتعليل التاريخي، وهي عملية البحث عن األسباب التاريخية 

 والتعليتت المختلفة. 

لعملية التركيب والبناء ال تتحقق بمجرد جمع المعلومات والحقائق من      

 ، بل هي عملية البحث والكشف والتفسير والتعليل عن أسبابالوثائق

الحوادث، وعن عتقات الحتمية والسيبية التاريخية للوقائع والحوادث 

 التاريخية. 

وتنتهي عملية التركيب والتفسير التاريخي، باستخراج وبناء الن ريات      

 .والقوانين العلمية والثابتة لي الكشف عن الحقائق العلمية
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 الفصل الخامس

 المنهج الوصفي

البحث الوصفي من البحوث شائعة االستخدال بين الباحثين، وهو يهدف      

 لى تحديد الوضع الحالي ل اهرة معينة، ومن ثل يعمل على وصفها، لهو 

 يعتمد على دراسة ال اهرة ما موجودة لي الواقع ويهتل بوصفها بدقة.

وصفي بوصفه ركن أساسي لي البحث العلمي، وتأتي أهمية المنهج ال     

ولي ن ر الكثيرين من الباحثين، لإنه المنهج األكثر متئمة لدراسة أغلب 

المجاالت اإلنسانية نتيجة صعوبة استخدال المناهج األخر  وباألخ  المنهج 

 التجريبي وغيره.

 ويعرف المنهج الوصفي  بأنه: أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي     

المن ل الوصف  اهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق جمع 

البيانات ومعلومات معينة عن  اهرة أو مشكلة وتصنيفها وتحليلها 

 و خضاعها للدراسة الدقيقة.

من أهل أهداف البحث الوصفي هو لهل الحاضر والتنبؤ بالمستقبل و     

ه بوصفها خطوات تمهيدية وتوجيهه، لهو يولر بياناته وحقائقه و استنتاجات

 للتحول نحو األلضل، ومن أهل أهداله:

جمع بيانات تفصيلية وحقيقية عن  اهرة أو مشكلة موجودة لعت لي  -1

 البحث.  مجتمع

 . تحديد المشكتت الموجودة لي الواقع وتوضيحها. 2
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.  جراء مقارنات لبعض ال واهر او المشكتت وتقويمها و يجاد العتقات 3

 بينهل.

 خصائ  المنهج الوصفي:

سنتناول هنا المزايا والقصور لي منهج البحث الوصفي بوصفها      

 خصائ  لهذا المنهج، لالمنهج الوصفي يتميز باصتي: 

 . يقول بتقديل معلومات وحقائق عن واقع ال اهرة الحالي ليد البحث. 1

 فسها. . يوضح العتقة بين ال واهر المختلفة، والعتقة لي ال اهرة ن2

 يقود  لى التنبؤ بال اهرة نفسها لي المستقبل.  -3

 :تياما بالنسبة لقصور هذا المنهج ليتمثل باال     

. تأثر عملية جمع البيانات بتعدد ألراد العينة وأرائهل حول موضوع 1

 الدراسة ألن المعلومات والبيانات ستحصل منهل. 

لى نوع من التحيز أثناء . قد تتعرض عملية جمع البيانات والمعلومات  2

لبياناته حينها يلجا  لى مصادر معينة تخدل وجهة ن ره ويرغب  جمع الباحث

 شعورية.  بها شعوريا أو ال

. قد يلجا الباحث المستخدل لمنهج البحث الوصفي  لى االعتماد على 3

 وبيانات خاطئة من مصادر مختلفة.  معلومات

ث المتح ة إلثبات لروضه مما لي منهج البحث الوصفي يستخدل الباح. 4

 من قدرته بالوصول  لى استنتاجات دقيقة. يقلل

. القدرة التنبؤية للمنهج الوصفي محدودة وربما تكون غير دقيقة وذلى 5

 ال اهرة االجتماعية وتعقدها وسرعة تنيرها. لصعوبة
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 مرتكزات المنهج الوصفي:

 يرتكز منهج البحث الوصفي على األسس اصتية:      

 مكانية االستفادة واالستعانة بمختلف األدوات للحصول على البيانات  -1

 –الوثائق والسجتت  -االستبيان  -المقابلة  -دقيق مثل المتح ة  بشكل

 بشكل منفرد أو بالجمع بين أكثر من وسيلة.  االختبارات

 . هدف منهج البحث الوصفي هو الوصف والتحديد الكمي لل اهرة وبذلى2

مكن أن يكون هناى اختتف لي تلى الدارسات لبعضها يكتفي بمجرد لمن الم

وصف ال اهرة كمية او كيفية، وبعضها اصخر بتعد   لى معرلة األسباب 

المؤدية لل اهرة، وآخر يحاول الوصول  لى ما يمكن القيال به الحداث تنير 

 لي موقف عينة البحث، الخ.  أو تعديل

عينات ممثلة لمجتمع البحث لى اختياروصفي ع. اعتماد منهج البحث ال3

 ئج توليرا للجهد والوقت وغيرها.  لى النتا للوصول

يلجا الباحث الوصفي  لى استخدال التجريد حتى يتمكن من تمييز سمات  .4

المبحوثة وخصائصها التداخل ال واهر اإلنسانية وتعقدها وصعوبة  ال اهرة

 .مشاهدة ال واهر لي مختلف حاالتها الطبيعية

. حتى يصل الباحث الوصفى  لى استخت  أحكال تصدق على مختلف 5 

ال اهرة المبحوثة لتبد من تصنيف األشياء أو الوقائع أو ال واهر  عناصر

 ولق معيار محدد ألجل تمكنه من استخدال التعميل لتائجه واستنتاجاته.

 خطوات منهج البحث الوصفي:

 ل باصتي: تتمثل خطوات المنهج الوصفي بشكل عا     
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. الشعور بمشكلة البحث وجمع البيانات والمعلومات التي تساعد على 1

 تحديدها. 

. تحديد مشكلة البحث المراد دراستها وصياغتها على شكل سؤال محدد أو 2

 أكثر. 

. وضع األهداف المجتمع أو الفروض كحلول مبدئية لمشكلة البحث 3

 ما هو مطلوب.  للوصول  لى

ة الممثلة المجتمع البحث التي ستجري عليها الدراسة، اختيار العين. 4

 حجل العينة وأسلوب اختبارها.  وتوضيح

 . تحديد أدوات البحث المناسبة لي الحصول على البيانات والمعلومات. 5

 التاكد من علمية هذه األدوات بتقنينها وحساب صدقها وثباتها.  -6

حة لجمع البيانات . تطبيق االدوات بإجراءات دقيقة من مة وواض7

 والمعلومات. 

. تحليل البيانات التي تل جمعها وتن يمها وتبويبها وتكميمها واستخدال 8

 اإلحصائية المناسبة للوصول  لى التانج.  الوسائل

 . تحليل النتائج وجدولتها وتن يمها وتصنيفها وعرضها وتفسيرها. 9

 . استخت  االستنتاجات لنرض تعميمها. 10

  ياغة التوصيات والمقترحات.. وضع وص11
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 أنواع البحوث الوصفية:

رغل اختتف التصنيفات المقدمة لهذا المنهج ولكن سنكتفي بعرض       

التصنيف اصتي اعتقاد أن هذه األنواع مازالت تحت م لة المنهج من حيث 

اتخاذ اإلطار واإلجراءات الخاصة وطرع البقية من ضمن منهجية مستقلة 

 وهي:

 الدراسات المسحية -اوال

تتعلق الدراسات المسحية بالوضع الراهن والناية منها هو التعرف على      

جوانب القوة والضعف ليه من أجل معرلة مد  صتحية هذا الوضع أو مد  

حاجته  لى احداث تنييرات جزئية أو أساسية ليه وتشمل الدراسات الوصفية 

 على األنواع اصتية:

 المدرسي:المسح  -

ويتعلق بدراسة المشكتت المتعلقة بالميدان التربوي بأبعاده المختلفة      

مثل: المعلمون، والطلبة، ووسائل التعليل، وأهداف التربية، والمناهج 

 الدراسية،...، وما  لى ذلى.

ويعتبر المسح المدرسي الخطوة األولى لي طريق جمع البيانات      

ائدة قبل الخطط الخاصة بعمليات والمعلومات عن األوضاع التربوية الس

التطوير والتجديد لها، وبعد المسح المدرسی ميدانة خصبا للدراسات 

والبحوث التربوية، والزال هذا المجال يعاني من نق  لي المعلومات التي 

 تساعد لي تطوير الن ال التربوي وتحسينه.
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ميدان ويعرف المسح المدرسي بأنه ادراسة المشكتت المتعلقة بال     

التربوي بإبعاده المختلفة مثل: المعلمون والطلبة ووسائل التعليل وأهداف 

 .ربية والمناهج الدراسية وغير ذلىالت

 مجاالت المسح المدرسي:

توجد مجاالت متعددة للمسح المدرسي ترتبط بشكل عال لي الن ال      

 التربوي ويشتمل على ما يأتين 

ل من أهداف العملية التربوية وبرامج . العملية التربوية وتشمل على ك1

وطرق التدريس والمناهج الدراسية والخدمات التوجيهية  الدراسة

واإلرشادية والصحية المقدمة للطلبة والنشاطات االجتماعية والثقالية 

 والتربوية المرتبطة بالمناهج الدراسية.

يمية . االن مة التعليمية وتشمل على كل من طرق تمويل البرامج التعل2

القانونية التي تن ل عملية التعليل وكلفة التعليل والبناء المدارس  والتشريعات

 .والمرالق التابعة

الطلبة ويشتمل على كل المستويات العقلية واالجتماعية واالقتصادية  -3

وأساليب الدراسة واتجاهات الطلبة نحو الدراسة والمدرسة والعمل  للطلبة

لفروق الفردية بين الطلبة واعداد الطلبة لي والحاالت الصحية للطلبة وا

 النجاع والرسوب و اهرة التسرب. ونسب  الصف الواحد

المعلمون ويشتمل على كل من مؤهتت المعلمين العلمية والعملية . 4

 .واتجاهاتهل نحو مهنة التعليل ونحو الطلبة ومجتمعهل وتخصصاتهل
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 أهداف المسح المدرسي: 

رسي جاهدة نحو تطوير وتحديث الن ال التربوي يسعى المسرع المد     

والمؤسسات التربوية مما يتطلب وضع أولويات للقائمين على الدراسات 

 المسحية ومنها: 

 وية. وضع أولويات بالمشكتت التربوية التي تواجه تطوير العملية الترب1

 رلع مستو  كفاءات المعلمين.  -2

 والعوامل التي تؤثر عليها. . التركيز على جوهر العملية التربوية3

ويقول بتنفيذ الدراسات المسحية لي المؤسسات التربوية الخبراء      

والمتخصصين لي المجال التربوي أو من قبل الباحثين المتدربين الذين 

يسعون للحصول على شهادات جامعية متقدمة أو من العاملين لي المؤسسة 

ة وقد تشترى جهات من خارج التربوية نفسها المؤهلين ومن ذوي الخبر

 المؤسسة ومن داخلها للقيال بالدراسة المسحية.

 المسح االجتماعي: -2

تعتبر دراسات المسح االجتماعي أحد أكثر األساليب نجاحا لي دراسة      

ال واهر واالحداث االجتماعية التي يمكن جمع معلومات وبيانات ممية عنها، 

وسيلة ناجحة لقياس الواقع االجتماعي  كما يعتبر هذا النوع من الدراسات

ومكوناته البشرية من أجل وضع خطط التطوير والتحديث بالرغل من انتقاد 

البعض لمثل هذه الدراسات من كونها تهتل بالشمولية أكثر من اهتمامها 

 بالعمق.
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وبذلى يمكن تعريف المسح االجتماعي باصتي:  نه الدراسة التي تعنى      

ئع واألحداث االجتماعية التي يمكن جمع بيانات ممية عنها بدراسية الوقا

وتتسع لتشمل مختلف القضايا األسرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية 

  والدينية ولئات المجتمع وطبقاته والفروق بين لئاته.

لمنهج المسح االجتماعي يتعلق بدراسة الوقائع واألحداث االجتماعية      

يانات ممية عنها، ويمثل هذا النوع من الدراسات وسيلة التي يمكن جمع ب

ناجحة لي قياس الواقع الحالي من أجل وضع الخطط التطويرية لي 

 المستقبل. 

 :دراسة الراي العال -2

ويتعلق بتعبير الجماعة عن أرائها ومشاعرها وألكارها ومعتقداتها نحو      

ياة المختلفة للتعرف موضوع معين لي وقت معين، وتشمل جميع مبادا الح

 على رأي الجمهور بإزاء مختلف القضايا.
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 الفصل السادس

 منهج دراسة الحالة
 مفهول منهج دراسة الحالة  

وتعني ، ”يطلق على منهج دراسة الحالة اسل "المنهج المونوجرالي     

"وصف موضوع مفرد أي   المونوجرليا عند علماء االجتماع الفرنسيون:

بدراسة وحدة مثل األسرة أو القرية أو القبيلة أو المصنع دراسة القيال 

مستفيضة للكشف عن جوانبها المتعددة والوصول  لى تعميمات تنطبق على 

  غيرها من الوحدات المتشابهة .

وقد وضعت تعريفات متعددة لمنهج دراسة الحالة وتتفق أغلبها على أنه      

العلمية المتعلقة بأية وحدة لردية كانت  المنهج الذي يتجه  لى جمع البيانات

  .أل مؤسسة أو ن اما اجتماعيا أو مجتمعا محليا أو مجتمعا عاما

وهو يقول على أساس التعمق لي دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة      

أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها وذلى بقصد الوصول  لى تعميمات 

  وسة وبنيرها من الوحدات المشابهة لها .علمية متعلقة بالوحدة المدر

 ال روف التي يستخدل ليها منهج دراسة الحالة 

 مواقف المختلفة دراسة تفصيلية ليحينما يريد الباحث أن يدرس ال -1

  مجالها االجتماعي ومحيطها الثقالي

 حينما يرغب الباحث أن يدرس التاريخ التطوري لشيء أو شخ  أو -2

  موقف معين .
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لشخ    لى معرلة حقيقة الحياة الداخليةينما يريد الباحث أن يتوصل ح -3

ما بدراسة حاجاته االجتماعية واهتماماته ، ودوالعه باعتباره عضوا لي 

  الجماعة التي يعيش ليها

حينما يرغب الباحث لي الحصول على حقائق متعلقة بمجموعة ال روف  -4

  المحيطة بموقف اجتماعي

 لبحث االجتماعي ولي خدمة الفرد  دراسة الحالة لي ا

يختلف منهج دراسة الحالة المستخدل لي البحث االجتماعي عنه المستخدل 

  -لي خدمة الفرد ، وهو ما يتضح ليما يلي :

حينما يستعين الباحث االجتماعي بمنهج دراسة الحالة لإنه يجمع  -

لى البيانات لتصنيفها وتحليلها والمقارنة بينها رغبة لي الوصول  

 تعميمات بالنسبة لل واهر المدروسة 

أما لي خدمة الفرد لإن دراسة الحالة تتجه  لى لهل شخصية العميل   -

 والتعرف على المشكلة التي يعاني منها 

لي البحث االجتماعي يقدل الباحث نتائجه دون أن يضع لي اعتباره  -

 مسألة العتج المباشر 

اعي حينما يجمع الحقائق عن أما لي خدمة الفرد لإن األخصائي االجتم 

 الحالة لإنه يستخدمها لي التشخي  والعتج

 دراسة األلراد والمجتمعات باستخدال منهج دراسة الحالة 
  -دراسة األلراد : -أ

يمكن تعريف منهج دراسة الحالة )حينما تكون الوحدة لردا ( بأنه :  -

وحدة من  الطريقة المن مة لجمع بيانات كالية عن شخ  معين باعتباره

 وحدات المجتمع 
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وقد ينصب مجال الدراسة على جانب واحد لقط من حياة الفرد  -

 االجتماعية 

وقد يتناول الباحث بالدراسة ال روف  لي أحاطت بالفرد منذ نشأته والتي  -

أثرت لي تكوينه مما يعطي الباحث لهما أعمق للحالة التي يقول 

  بدراستها .

يها بدراسة الفرد دراسة كلية شاملة كما هناى مواقف ال يمكن االكتفاء ل -

 هو الحال لي دراسات األحداث الجانحين 

  :ولي دراسة الحاالت الفردية ينبني التأكيد على    

, وضمان سرية التسجيل لضمان صحة  وصدق البيانات كفاية البيانات , 

 التعميمات العلمية.

  :الفردية وتتضمن وسائل جمع البيانات عن الحاالت     

تواريخ الحياة والسير الخاصة  , الوثائق الشخصية والمتح ة , المقابلة 

 واليوميات والخطابات 

  دراسة المجتمعات المحلية : -ب
مساحة أو مكان للحياة االجتماعية يتميز : يعرف المجتمع المحلي بأنه  -

  بدرجة من الترابط االجتماعي  .

  ية وعاطفة الجماعة .الدائرة المكان ي:وأسس المجتمع المحلي ه -

أن المرء يمكنه أن يحيا كل حياته : والسمة المميزة للمجتمع المحلي هي  -

  ليه

حينما تكون الوحدة  –وعلى ذلى يمكن تعريف منهج دراسة الحالة  -

الطريقة المن مة لجمع بيانات كالية عن مجتمع  : بأنه –مجتمعا محليا 

 محلي 

 ال واحد من أن مة المجتمع أو وقد ينصب مجال الدراسة على نسق أو ن -

 يشمل عدة أن مة 

 وقد يشمل جميع األن مة القائمة لي المجتمع  -
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  وتصنيفها وتحليلها تسجيل البيانات     

 :التسجيل  -1
عملية يقصد بها تدوين المعلومات واثبات البيانات بطريقة  هي: التسجيل -

 من مة 

  بأسلوب موضوعي. يعتمد التسجيل أساسا على الوصف الدقيق للحالة -

 وينبني أن يتضمن السجل الدقيق ما يلي : 
 صفحة الوجه وهى الصفحة األولى لي السجل وتسجل عليها البيانات,   -

 وتحديد موضوع الدراسة  -

, و شارة  لى األدوات التي يستخدمها الباحث لي  والهدف من البحث  -

  جمع البيانات

 التصنيف والتحليل والتعميل -2
 :هج دراسة الحالة عدة انتقادات أهمها وقد واجه من -

, والتكلفة الكبيرة من الوقت  , وعدل  مكانية التعميل عدل صدق البيانات

  والجهد والمال
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 السابع الفصل

 المنهج التجريبي

ال يعتمد المنهج التجريبي فقط على مبادىء الفكر وقواعد المنطق بل  
ة وإجراء بعض التغييلرا  عللى بعلض يتعدى ذلك إلى القيام بالتحكم في الظاهر 

المتغيرا  ذا  العالقة بموضع الدراسة بشك  منتظم من أج  قياس تلثيير هل ا 
(. ويقلوم الملنهج التجريبلي عللى ت بيل  1998التغير عللى الظلاهرة لالرفلاعي  

جميللع المتغيللرا  التللي تللشير فللي مشللكلة البحللي باسللت ناء متغيللر وا للد محللدد 
الظروف الجديلدة. وهل ا التغييلر وال لبط فلي  لروف تجري دراسة أيرة في ه ه 

الواقع يسمى بالتجربة. ويتميز الملنهج التجريبلي علن ةيلرة ملن بلاقي المنلاهج 
في أن البا ي يتدخ  في الظاهرة المدروسلة ويلشير ويلتحكم فلي المتغيلرا  ملن 
أجلل  قيللاس أيرهللا الللدقيق علللى المشللكلة. ويعتبللر المللنهج التجريبللي ا سلللو  

  فيللم معللالم الطريقللة العلميللة الحدي للة بالشللك  ال للحي . وتعتبللر اللل ي تتم لل
التجربة هي أ د الطرق التي يمكن أن تستخدم في المشاهدة العلميلة للظلواهر 
والتي يمكن للبا لي بواسلطتها جملع البيا لا  علن تللك الظلواهر لفهلم سللو ها 

ة يكلون والتنبش بها. وتعتبر التجربة من أ سب ا ساليب الختبلار فلرون  ظريل
البا ي قد صلاةها ملن مشلاهداتم. ويعتبلر القيلام بالتجلار  عللى الظلواهر فلي 

 (.1994معظمها تفسيري أك ر منم وصفي للظواهر المبحوية لمعال  

يمكلن تحديلد مرتكلزا  الملنهج التجريبلي  : مرتكزا  المنهج التجريبي:1. 3. 3
 (:1998في خمس عناصر وهي  التالي لالرفاعي  
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يبلللي أو المسلللتق  وهلللو العامللل  الللل ي يلللتم قيلللاس أيلللرة عللللى العامللل  التجر  -1
 المتغير التابع لمشكلة الدراسة( ومتابعة  تائج تغيره.

العاملل  التللابع أو مشللكلة الدراسللة  وهللو العاملل  اللل ي يعتمللد علللى ويتللثير  -2
 بالمتغير المستق .

المتغيرا  المتداخلة: وهى المتغيرا  المستقلة ا خرى التي يمكلن أن تلشير  -3
المتغير التابع أيناء التجربة وليس المتغير التجريبي  ل ا يفتلرن أن  على

 يتم ضبط ه ه المتغيرا  أيناء القيام بالتجربة.

ال للبط والللتحكم: وتعنللي ت بيلل   افللة ابيللار الجا بيللة للمتغيللرا  المتداخلللة  -4
 من خالل الخطوا  التالية:

م لل  ارتفللا  عللزل المتغيللرا : عنللد قيللام البا للي بدراسللة أيللر عاملل  معللين  -أ
سللعر صللرف الللدوالر علللى الت للدير مللن فلسللطين إلللى الواليللا  المتحللدة 
ا مريكية  ال بد أن يقوم البا ي بت بي  وعزل العوام  ا خلرى التلي يمكلن 
أن تللشير علللى  جللم الت للدير م لل  ال للرائب  القللدرة التنافسللية للمنتجللا  

لعوامللل  الفلسلللطينية  الخبلللرة الفلسلللطينية فلللي الت لللدير وةيلللر ذللللك ملللن ا
 ا خرى  وذلك لمعرفة أير ذلك المتغير على سلوك الظاهرة المبحوية.

التحكم في مقدار التغير في العام  التجريبي: وهنا يلتحكم البا لي  - 
فللي  جللم التغيللر الحاصلل  فللي العاملل  التجريبللي بالكميللة والقيمللة وتحديللد 

 النتائج بناءا على ذلك.

ا  المكو ة للظلاهرة موضلع مجموعا  الدراسة: وتعرف على أ ها المجموع -5
 الدراسة.وهناك عدة طرق الستخدام  ظام المجموعا :
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  طريقللة المجموعللة الوا للدة: ترتكللز هللل ه الطريقللة علللى تجريللب تلللثيير
عامللل  تجريبلللي وا لللد عللللى أداء المجموعلللة موضلللع االهتملللام. وعلللادة 
يكلللون اختبلللار سلللابق واختبلللار ال لللق لمجموعلللة الدراسلللة ويلللتم إجلللراء 

لنتائج من أج  التعرف على أير المتغيلر التجريبلي عللى المقار ة بين ا
مجموعللة الدراسللة  ومللا ينللتج مللن فللروق بللين  تللائج القيللاس السللابق 
و تللللائج القيللللاس الال للللق يمكللللن أن يعللللزى إلللللى التغيللللر فللللي العاملللل  

م للال يمكللن إجللراء التجربللة لقيللاس أيللر تللدريب رجللال البيللع  التجريبللي.
  في شر ة ما لالمتغير التلابع(. لالعام  التجريبي( على  جم المبيعا

فللليمكن أن تبلللدأ التجربلللة ملللن خلللالل قيلللاس مسلللتويا  ا داء البيعلللي 
لمجموعلللة ملللن رجلللال البيلللع فلللي الشلللر ة لاالختبلللار السلللابق( يلللم يلللتم 
تللدريبهم علللى أسللاليب بيايلللة مناسللبة لالمجموعللة التجريبيللة(  وبعلللد 

ملللا يلللتم اال تهللاء ملللن التلللدريب وممارسلللة البيلللع يلللتم قيلللاس أدائهلللم  و 
إيجللاده مللن فروقللا  فللي مسللتوى ا داء قبلل  وبعللد التللدريب يمكللن أن 
يعللزى إلللى أيللر التللدريب. وتجللدر اإشللارة هنللا إلللى ضللرورة ضللبط  افللة 
العوام  ا خرى المحيطة بعم  رجال البيع التابعين للشر ة إذا ما أريلد 
الح ول على  تائج دقيقة للتجربة. وملن عيلو  هل ه الطريقلة هلو أن 

ا  علللى العاملل  التللابع قللد تكللون راجعللة لعواملل  أخللرى إضللافة التغيللر 
للمتغيللر التجريبللي. وتناسللب هلل ه الطريقللة التجللار  الق لليرة والحللاال  

 التي يكون فيها للعام  التجريبي تثيير واض  وملموس. 

  :طريقللللة المجمللللوعتين المجموعللللة ال للللابطة والمجموعللللة التجريبيللللة 
الدراسللة علللى مجمللوعتين   سللب هلل ه الطريقللة يقللوم البا للي بلل جراء
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متجا سلللتين  فيقلللوم بتعلللريض إ لللدى المجموعلللا  للعامللل  التجريبلللي 
وتسلللمى بالمجموعلللة التجريبيلللة  وتجنلللب تعلللريض المجموعلللة ا خلللرى 
لالمجموعة ال ابطة( للعامل  التجريبلي  بعلدها يلتم القيلاس والمقار لة 
بلللين المجملللوعتين بهلللدف قيلللاس ملللدى تلللثيير العامللل  التجريبلللي عللللى 

البحي. م ال  قياس أير البر امج التدريبي لمجموعة ملن رجلال  اهرة 
البيللع علللى مسللتوى أدائهللم البيعللي   يللي يللتم تقسلليم رجللال البيللع فللي 
الشللر ة إلللى مجمللوعتين متكللافوتين   قللوم بتللدريب إ للداها لالمجموعللة 
التجريبيللة(  وال  للدر  ا خللرى لال للابطة(. وبعللد ذلللك يللتم قيللاس أداء 

وإذا زاد مسلتوى أداء رجلال البيلع فلي المجموعلة المجملوعتين البيعلي. 
التجريبية التي تلق  التلدريب  دون أفلراد المجموعلة ا خلرى فلان هل ه 
الزيلللادة يمكلللن أن تعلللزى إللللى التلللدريب. ويسلللاعد اسلللتخدام المجموعلللة 
ال ابطة في التجار  في عزل آيار أية متغيلرا  أخلرى خارجيلة يمكلن 

ة. ففلي أينلاء التلدريب للمجموعللة أن يتلزامن  لدويها ملع إجلراء التجربلل
التجريبيللة إذا  للدي تغيللر مللا ايجللابي أو سلللبي خللار  سلليطرة البا للي 

ومللن أهللم مللا  أينللاء التجريللب فللان  للال المجمللوعتين سللوف تتللثير بللم.
يعيلللب هللل ا ا سللللو  فلللي التجريلللب هلللو صلللعوبة إيجلللاد مجمللللوعتين 

 متشابهتين بشك   ام   ا مر ال ي ي عب معم تعميم النتائج.

 وتسللمى  لل لك بطريقللة تللدوير  ريقللة التجربللة علللى عللدة مجموعللا : ط
المجموعا  أو الطرق التبادلية  ويتطلب استخدام ه ه الطريقلة وجلود 
مجملللوعتين أو أك لللر متشلللابهة فيملللا بينهلللا ملللا أمكلللن  و للل  مجموعلللة 
سوف تكون في مر لة ملن المرا ل  وذللك بالتنلاو  مجموعلة تجريبيلة 
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طة. وتللدمج  تللائج مر لتللي الدراسللة وفللي مر لللة أخللرى مجموعللة ضللاب
مملا يجعل  النتللائج و ث هلا مشلتقم مللن  امل  العلدد وللليس ملن   للفم. 
فالمر للللة ا وللللى ملللن التجربلللة شلللبيهة بنظلللام المجملللوعتين ال لللابطة 
والتجريبية  أملا المر للة ال ا يلة فيلتم تبلادل ا دوار بلين المجملوعتين  

والتللي يللتم فيهللا جمللع أمللا المر لللة ا خيللرة فهللي المر لللة اإ  للائية 
 النتائج و سا  أير العام  التجريبي على المتغير المستق .

 Laboratory & Fieldالتجللللار  المعمليللللة والتجللللار  الميدا يللللة 

Experiments: 

 عند استخدام التجربة في البحي العلمي هناك  وعين من التجار :

نة موضع البحي فلي النو  ا ول التجار  المعملية: ويتم فيها وضع أفراد العي 
منللات تجريبللي أو اصللطناعي يتناسللب مللع أةللران البحللي  وهلل ا يسللاعد 

 البا ي على التحكم في  افة متغيرا  الدراسة.

النو  ال ا ي التجار  الميدا ية: ويتم فيها إجراء التجار  واختبار الفرون فلي 
د منات عادي   المدرسة والم نع والبي . وتتميز ه ه الطريقة بلثن ا فلرا

المبحلويين ال يت لنعون الحر للة أو النشلا   يللي ال يوجلد لللديهم شلك فللي 
أ هللم مللراقبين أو موضللع دراسللة  ممللا قللد يللنعكس علللى سلللو هم. وممللا ال 
شلللك فيلللم أن اسلللتخدام التجلللار  الميدا يلللة بشلللك  سلللليم  يلللوفر إمكا يلللة 
تحقيللق قللدر مناسللب مللن ال للبط التجريبللي وبالتللالي يسللاعد فللي الوصللول 

قلللول ملللن العلللزل واللللتحكم للعوامللل  الغيلللر مرةلللو  فلللي إللللى مسلللتوى مع
دراستها  وه ا يعزز ملن دقلة النتلائج. وقلد يسلتخدم  ظلام التلدوير أسللو  
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آخر  يي في  ل  وجلود مجملوعتين متكلافوتين يسلتخدم البا لي متغيلرين 
تجلللريبيين يعلللرن المجموعلللة ا وللللى للمتغيلللر التجريبلللي ا ول ويعلللرن 

جريبللي ال للا ي ويقلليس أيللر هلل ه العواملل  يللم المجموعلة ال ا يللة للمتغيللر الت
 يتم تبدي  ا دوار ويحسب الفرق بين أير المتغيرين.

يت لل  مللن النمللاذ  التجريبيللة  : الشللك  المالئللم للت للميم التجريبللي:2. 3. 3
ال الي الم  ورة أعاله أ م ال يوجد  ملوذ  م لالي يمكلن أن  وصلي باسلتخدامم 

مزايلا وعيللو . ويمكلن للبا لي إتبللا   فلي  افلة الظلروف  فلكلل   ملوذ  تجريبلي
 : للتقلي  من ق ور النماذ  التجريبية التاليةالمبادئ 

 ضبط    المتغيرا  المتداخلة باست ناء العام  التجريبي. -1

مراعللاة الدقللة فللي تسللجي  التغيللرا  وابيللار التللي تحللدي  تيجللة اسللتخدام  -2
 المتغير التجريبي.

 تجنب التحيز لمتغير دون آخر. -3

ى تسللجي  التغيللرا  وتقللديرها  ميللا وذلللك باسللتخدام االختبللارا  القللدرة عللل -4
 والمقاييس المناسبة.

أن يتمكن البا ي من ت لميم اإجلراءا  التلي تسلاعده عللى التمييلز بلين  -5
التغيلللرا  السللللو ية الناتجلللة علللن المتغيلللر التجريبلللي والتغيلللرا  السللللو ية 

 الناتجة عن عوام  أخرى.
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ثتي مر للة تنفيل  التجربلة وإجرائهلا  وملن وبعد عملية الت ميم التجريبلي تل
ال للروري علللى البا للي أن يثخلل  الن للائ  التاليللة بعللين االعتبللار ل للمان 

 سالمة التنفي :

اسللتخدام قلليم متدرجللة ومتباينللة للمتغيللر التجريبللي لمعرفللة أيللرة علللى  -1
 المتغير التابع.

ن إيارة دوافع ا فراد موضع التجربة وضمان استمرار الدافاية للديهم مل -2
 خالل التحفيز المناسب.

 التعرف على العوام  ا خرى المشيرة على النتائج واستبعادها ال قا. -3

الحلللرل عللللى علللدم اخلللتال  أفلللراد المجملللوعتين ال لللابطة والتجريبيلللة  -4
 لتتجنب ال تمال تغير سلوك المجموعة ال ابطة  تيجة ل لك.

تجريبلي فلي يمكن بيان خطوا  المنهج ال : خطوا  المنهج التجريبي:3. 3. 3
 إعداد البحوي  ما يلي:

 صياةة مشكلة البحي وتحديد أبعادها. -1

 صياةة فرون الدراسة وعالقاتها المختلفة. -2

تحديد وسائ  وأدوا  القياس المناسبة التلي يمكلن أن تسلاعد عللى قيلاس  -3
  تائج التجربة والتثكد من صحتها.

يا  إجللراء االختبلللارا  ا وليلللة بهللدف تحديلللد ملللواطن ال للا  فلللي الفرضللل -4
 الم اةة.
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 تحديد مكان وموعد وزمان إجراء التجربة. -5

التثكلد ملن دقلة النتللائج ملن خلالل ت لميم اختبللار دالللة لتحديلد ملدى هلل ه  -6
 ال قة.

إعللللداد ال للللميم التجريبللللي اللللل ي يبللللين العالقللللا  بللللين المتغيللللرا  المللللراد  -7
 استخدامها  واختيار عينة الدراسة المم لة لمجتمع البحي.

 تقلة المنوي إخ اعها للتجربة.تحديد العوام  المس -8

لقد ساعد ا سلو  التجريبي العلوم  : مزايا وعيو  المنهج التجريبي:4. 3. 3
الطبيايللة فللي التقللدم والرفعللة فللي مختللل   قللول المعرفللة اإ سللا ية. وأول مللن 

 1879استخدم التجريب في علم النفس هو العالم ا لما ي "فو ل " وذللك علام 
علللم الللنفس يللم ا تشللر اسللتخدام ا سلللو  التجريبللي اللل ي أسللس أول مختبللر ل

ليشللم   افللة  قللول المعرفللة جميعهللا. ومللن أهللم مزايللا ا سلللو  التجريبللي مللا 
 يلي:

يمكللن للبا للي المسللتخدم لاسلللو  التجريبللي أن يكللرر التجربللة عبللر  -1
 الزمن  مما يعطي البا ي فرصة التثكد من صدق النتائج ويباتها. 

جاد الربط السببي بلين متغيلرين أو أك لر ملن يمكن للبا ي التجريبي إي -2
خللالل الللتحكم فللي العواملل  ا خللرى المللشيرة وعزلهللا والللتحكم فللي  جللم 
التغير الحاص  في المتغير التجريبي بما يتناسب مع بر لامج التجربلة  
وهللل ا يعطلللي البا لللي التجريبلللي قلللدرة أكبلللر فلللي اللللربط بلللين النتلللائج 

 وأسبابها. 
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 لمنهج التجريبي ما يلي:ومن اال تقادا  الموجهة ل

إيجلاد البيوللة االصللطنانية عنلد اسللتخدام المللنهج التجريبلي فللي قيللاس  -1
العالقلا  بلين المتغيلرا  وربمللا يلدفع ا فلراد موضللع التجربلة إللى تغيللر 
سلللو هم لشللعورهم بللث هم موضللع مال ظللة واختبللار ممللا قللد يللشدي إلللى 

 تحيز في النتائج.

إجلراء التجربلة وملن يلم تعمليم  يعتمد المنهج التجريبي على العينة فلي -2
النتللائج علللى مجتمللع الدراسللة  ولكللن مللا يعيللب ذلللك ا للم قللد ال تم لل  

 العينة مجتمع البحي وبالتالي ي عب معها تعميم النتائج.

دقة النتائج في المنهج التجريبلي تعتملد عللى ا دوا  المسلتخدمة فلي  -3
لمسللتخدمة التجربللة  االختبللارا  والمقللاييس  وبالتللالي تطللور ا دوا  ا

يسللاعد فللي التوصلل  إلللى  تللائج أك للر دقللة. وبلل لك يحلل ر البا للي مللن 
الوقو  في أخطاء القياس من خلالل التثكلد ملن اختيلار أدوا  القيلاس 

 المناسبة والتي تتميز بال دق والموضونية وال با .

يعتمللد المللنهج التجريبللي علللى اسللتخدام أسلللو  ال للبط والعللزل لكافللة  -4
ظللاهرة  ولكللن هلل ا يبللدو صللعب التحقللق فلللي العواملل  المللشيرة علللى ال

العللوم االجتمانيللة واإ سلا ية لتثيرهللا بعواملل  عديلدة متفاعلللة ي للعب 
عدلها وت بيتها. م لال للو أراد با لي تجريبلي أن يلدرس  لوادي السلير 
فا للم ي للعب عليللم أن يقلليس أيللر السللرعة علللى ا فللراد علللى  للوادي 

العوام  م   السرعة   السير  فالحوادي تحدي  تيجة تفاع  العديد من
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وإهملال السلائق  أو سلوء  اللة الطريلق  أو سلوء ا  لوال الجويللة  أو 
 خل  ميكا يكي في السيارة. 

يتطلب إجراء التجربة اتخاذ مجموعة ملن االجلراءا  اإداريلة المعقلدة   -5
 ن ت لللميم التجربلللة وتنفيللل ها يتطللللب إجلللراء تعلللديال  إداريلللة وفنيلللة 

 لللي بمفللللردة أن يقلللوم بهللللا مملللا يتطلللللب متعلللددة قلللد ال يسللللتطيع البا
االستعا ة بالجها  المسوولة لمساعدتم في إجلراء التعلديال . فلالمعلم 
ال ي يريد أن يستخدم أسلوبا جديدا في التدريس م   أسلو  الزيلارا  
الميدا ية يحتا  إللى موافقلة ملدير المدرسلة وموافقلة المشسسلا  التلي 

عللللى الزيلللارا   ويحتلللا  إللللى سللليتم زيارتهلللا وموافقلللة أوليلللاء ا ملللور 
وسائ   ق .  يي تعتبلر م ل  هل ه االجلراءا  عقبلا  إداريلة وفنيلة قلد 

 ال تشجع البا ي على استخدام ا سلو  التجريبي.
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 الفصل الثامن

 المنهج االستقرائي

 تعريفه:     

واحد من أهل مناهج البحث العلمي والتي  المنهج االستقرائي يعتبر     

قرون عديدة، وباألخ  عند أهل المنطق، ويُعرف منهج  عُرلت منذ

االستقراء بأنه العملية التي على أساسها يرتقي الباحث العلمي من الحاالت 

البسيطة  لى قواعد وأسس كاملة وعامة لي آن واحد، ويعتمد الباحثين على 

هذا المنهج  ن كان هدلهل الحصول على نتائج أعل من المقدمة، ويمكن 

هذا المنهج أيًضا لي العلول الطبيعية، وكذلى الكثير من العلول  استعمال

وأنواعه  المنهج االستقرائي اإلنسانية، وسوف نتعرف على خطوات

 .بالتفصيل

وهي كلمة يونانية تعني يقود ، وتعني حسب التعريف  واالستقراء     

تبارات اليوناني أن العقل هو الذي يقود  لى اإلنسان للقيال بالتجارب واالخ

 . التي تؤدي  لى اكتشاف القوانين

ويتميز هذا المنهج بانتقال الباحث ليه من الجزء نحو الكل ، أو من      

الخا   لى العالل ، حيث ينتقل الباحث لي بحثه من الجزء  لى الكل أو من 

الخا   لى العال ، ليقول الباحث لي بداية األمر بتعميل النتائج على الجزء 

 . أكد من صحتها يقول بتعميمها على الكلوبعد أن يت

ومن ختل هذا المنهج يقول الباحث بتحويل العديد من المتح ات  لى      

قواعد عامة، بينما لي المنهج االستنباطي يكون األمر معكوسا تماما حيث 
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تتجزأ القاعدة الكيلة  لى مجموعة من المتح ة، واجتماع هذه المتح ات 

 .لى  عادة تشكيل القاعدة الكليةمرة أخر  سيؤدي  

ويعد المنهج االستقرائي هو المنهج الذي يعاكس المنهج االستداللي،      

حيث أن المنهج االستقرائي يقول بإنتاج تعليمات واسعة من مجموعة محددة 

من المتح ات، بينما األمر يكون معاكسا بالنسبة للمنهج االستداللي أو 

 .االستنباطي

بر واسرتيلسمولر عن العتقة بين المنهج االستقرائي والمنهج ولقد ع     

االستباطي لقال: لي العلل يوجد هناى تفاعل يستمر بشكل دائل بين المنهج 

االستقرائي والذي يستند  لى المتح ات، وبين االستدالل االستنتاجي والذي 

 .ةيعتمد على أساس الن رية، ومن ختلهما نستطيع االقتراب من الحقيق

وللمنهج االستقرائي مكانة كبيرة لد  العلماء، ولد  المنهج العلمي،      

حيث أن العلماء يعتمدون عليه بشكل رئيسي من أجل أن يقوموا بتشكيل 

الفرضيات والن ريات، بينما يلجؤون  لى المنهج االستداللي أو االستنباطي 

كدوا من صحتها، من أجل أن يقوموا بتطبيق هذه الن ريات والفرضيات، ويتأ

 .لكن على ن ريات وحاالت محددة لقط

 المنهج االستقرائي خطوات

ولكل منهج علمي لي العمول مجموعة من الخطوات ينبني على الباحث      

العلمي أن يتبعها  ن كان يرغب لي الوصول  لى نتائج جيدة لي بحثه 

له مجموعة  الذي المنهج االستقرائي العلمي، وهذا األمر ينطبق أيًضا على

 من الخطوات ال بد للباحث أن يسير على أساسها بالترتيب، وهي كالتالي:
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 المتح ات

عندما يقول الباحث العلمي بجمع البيانات والمعلومات ويقول بتحليلها      

تحليل علمي، ثل يقول بتلخي  تلى المعلومات التي حصل عليها يكون بذلى 

وهي المتح ات، وهناى نوعين من  يالمنهج االستقرائ اتبع أولى خطوات

المتح ات  أما المتح ات المقصودة، أو المتح ات البسيطة، لاألولى 

تساعد لي اختيار منهج البحث العلمي، والثانية هي التي تأتي للباحث بدون 

 سابق تخطيط.

 الفرضيات

الفرضيات هي األلكار التي يعمل الباحث العلمي على طرحها ومن ثل      

ل بوضع تفسيرات أو حلول للمشكلة التي على أساسها يقول بالعمل البحث يقو

العلمي، وبعدها يعمل الباحث على عقد مقارنة بين الفرضيات وبالتالي لي 

 النهاية يصل  لى لرضية تناسب موضوع بحثه العلمي.

 التجارب

هي التجارب، ليقول  بالمنهج االستقرائي من أهل الخطوات المتعلقة     

احث العلمي بعقد تجارب على الفرضيات وبالتالي يستنتج صحة المنهج الب

الذي يسيره عليه لي مشواره بحثه العلمي، ويتعرف على مواطن الضعف 

 ونقاط القوة.

 أنواع المنهج االستقرائي

له نوعين يمكن االعتماد عليهما حينما تبدأ لي  المنهج االستقرائي     

العلمي، لأما النوع األول لهو االستقراء استخدال هذا المنهج لي البحث 

الكامل، وهو النوع الذي ينبني أن تتوالر به شروط معينة حتى يمكن للباحث 
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تعميل نتائجه وعلى رأس شروط: )انتشار المعنى لي كالة الدروب المتعلقة 

بالمشكلة، وكذلى أن تكون نتيجة االستقراء مكررة لي المتح ات المتعلقة 

العلمي(، بينما النوع الثاني هو االستقراء الناق ، أو كما بمشكلة البحث 

 يُطلق عليه االستقراء النير يقيني، واستخدال كًت منهما كالتالي:

 االستقراء الكامل

يُطلق عدد من الباحثين على هذا النوع اسل االستقراء اليقيني، ومن      

 واهر المتعلقة ختل هذا النوع يعمل الباحث العلمي على متح ة كالة ال

بموضوع الدراسة الخاصة به، ومن ثل ولي النهاية يعمل على  صدار أحكال 

ونتائج، ولكن هذا النوع يحتاج  لى وقت أطول من االستقراء الناق ، ولذلى 

 نؤكد على أنه بطيء، ولكنه دقيق.

ولكن يعمل الباحث نتيجة االستقراء الكامل يجب أن تتوالر ثتثة شروط،      

 :الشروط هي وهذه

يجب أن تكون نتيجة االستقراء تل تكرار تقريرها لي النصو  أو   -أ

 .أو لي القواعد التي تتصل بتلى ال اهرة أو المشكلة المبحوث المتح ات

 التأكيد بأن نتيجة االستقراء قد تل تأكيد مضمونها لي مواضع كثيرة -ب

جب أن ال يتنير بحيث يجب أن يكون المضمون صحيحا وغير مختل، كما ي

 .وال ي هر بنفس النتيجة التي  هر ليها لي مواضع ثانية سابقة المضمون

االنتشار وهذا يعني أن ينتشر المعنى لي المجاالت التي تتعلق بالمشكلة  -ت

بشرط أال يقتصر االنتشار على باب واحد من  أو ال اهرة التي يتل دراستها

 .أبواب هذه المشكلة
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 االستقراء الناق 

ومن ختل هذا النوع يستطيع الباحث بل وينبني أن يخرج من الجزء  لى      

الكل، وعندما يبدأ الباحث بدراسة الجزء لإنه سيتمكن من دراسته من جميع 

الجوانب، وبالتالي يستطيع التعرف على طبيعته، ومن ثل يحصل على نتيجة 

ذا النوع أنه ال يقدل وبالتالي يستطيع أن يُعممها على الكل، ولكن ما يُعيب ه

 معلومات دقيقة.

 عيوب المنهج االستقرائي:

اإلشكاليات لي المنهج االستقرائي ، وكانت هذه  لقد تل توجيه العديد من     

 اإلشكاليات منطقية للسفية ، ومن أبرز هذه اإلشكاليات نذكر

كيف يحق للباحث أن يعمل نتيجة بحثه على كالة ألراد المجتمع الذي   -أ

 .درسه لي حين أنه لل يقول بدراسة  ال جزء محدد منهلي

وبأي حق يعمل نتائج دراسته على الزمن المستقبل مع أنه قال بفح    -ب

 الحالية أو لي لترة سابقة؟ األلراد لي الفترة

 

 

 

 

 

 



 

190 

 الفصل التاسع

 المنهج االستنباطي

 تعريفه:

وهو يهتلُّ باستنتاج  المنهج االستنباطي أحد المناهج العلمية البحثية،     

الحقائق من ختل دراسة  اهرة أو مشكلة علمية، ويختلف عن غيره من 

المناهج لي توليره معلومات رقمية تُساعد لي لهل الُمتني ِّرات البحثية، التي 

تشملها الفرضيات أو أسئلة البحث، والتي يقترحها الباحث لي ضوء 

المنهج االستنباطي باستخدال المعلومات المبدئية التي بحوزته، ويتَّسل 

المنطق لي الخطوات التي يشملها  بمعنى قبول ما يُوالق الفكر والعقل، 

واألب الروحي لذلى المنهج هو الفرنسي "لرانس بيكون"، الذي ُولد لي عال 

ل، وعُرف بأسلوبه الفريد لي التجريب والُمتح ة، ولقد قال بتقسيل 1626

لمنهج االستنباطي  لى ثتثة أنواع، وهي: االستنتاجات التي يُول ِّرها ا

 .االستنتاجي التحليلي، واالستنتاج الصوري، واالستنتاج الحسابي

يُعرف المنهج االستنباطي بأنه دراسة لمشكلة بشكل كلي انطتقًا من      

الُمسلَّمات أو الن ريات أو المعارف العامة، وبعد ذلى االنتقال للُجزئيات، من 

ات، أي  نه دراسة تبدأ بالعال ثل تنتقل للخا  لي مراحلها ختل االستنتاج

التالية، ومن التسميات األخر  للمنهج االستنباطي كل من "المنهج 

 ."االستداللي"، أو "المنهج االستنتاجي
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 مراحل استخدال المنهج االستنباطي:

 للمنهج االستقرائي مراحل من مة، وسوف نستعرضها ليما يلي:     

لن رية أو الُمسلَّمة العامة: ويُعرف ذلى باسل المقدمة المحورية أو تحديد ا -

العامة، وهو أولى مراحل استخدال المنهج االستنباطي، حيث يطرع الباحث 

 أموًرا حقيقية وواقعية وال يشوبها خطأ.

ولي تلى المرحلة من مراحل المنهج االستنباطي يقول  تحديد الُجزئيات: -

 بناًء على القاعدة.الباحث بوضع ُجزئيات 

الفروض والنتائج: يقول الباحث بعد ذلى بالتراض لروض أو أسئلة بحثية،  -

ويقول بإثبات مد  جودتها من عدمه، ومن ختل الرقميات التي يتل التوصل 

  ليها عن طريق عي ِّنات الدراسة، أو الُمتح ة والتجربة.

 : لبحث العلميأهل األسس التي يقول عليها المنهج اإلستنباطي لي ا

يوجد بعض األسس الهامة التي يقول على أساسها المنهج اإلستباطي ،      

 : و تتمثل تلى األسس ليما يلي

األشياء البديهية : و يقصد باألشياء البديهية أو األلكار البديهية ، أنها تلى  -

لتي األلكار التي تكون واضحة و مسلل بها و ال تقبل التشكيى أو التنيير ، و ا

كذلى ال تحتاج لمجهودات اإلثبات العلمي ، لاأللكار الببديهية تعرلمن كونها 

واضحة و تلقائية و أولية و عامة ، و تلى أهل صفات األلكار البديهية الهامة 

 .  لي المنهج اإلستنباطي
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المصادرات : و هي تلى ال واهر التي تعتبر أقل تسليما و بديهية   األلكار -

،  ي تتمثل لي  حتياجها لبعض ال هور و اإلثبات العلمي بوجودها ، و ه

حيث ال تخضع لنفس اليقين الذي تخضع له البديهيات لي المنهج 

 .اإلستنباطي

التعريفات : من مسماها هي الوصف التحليلي لل واهر ، و التي يعتمد  -

عليها الباحث العلمي لي معرلة الكثير عن ال واهر المختلفة ، كما أن 

يفات لي البحث العلمي غالبا ما تدل على التطورات و القضايا التي التعر

تتعرض لها ال واهر المختلفة ، و هي يجب أن تكون مكونة من جزءين 

 . أساسيين ، وهما الش  المراد التعريف عنه و التعريف المطلوب

 :الفرق بين المنهج االستنباطي والمنهج االستقرائي

من الجزء  لى الكل، بينما نجد المنهج  المنهج االستقرائي ينطلق -1

 االستنباطي ينتقل من الكل  لى الجزء.

عملية االستقراء تقول على عملية استنباط القوانين من الوقائع، بينما  -2

عملية االستنتاج تقول على انتقال الفكر من المبادا  لى النتائج بصورة 

 عقلية بحتة.

العودة  لى التجربة، أي يجب أن يعود  المنهج االستقرائي يستمد يقينه من -3

الباحث  لى المدرى الحسي من أجل التحقق من صحة التجربة، بينما المنهج 

االستنباطي يستمد يقينه من عتقات المقدمات، أي يجب أن يحر  الباحث 

 على عدل وجود أي تناقض بين النتائج والمقدمات.
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مات، وعلى الرغل من المنهج االستنباطي يتضمن بشكل منطقي المقد -4

صدق المقدمات لإننا قد نصل  لى نتيجة كاذبة، بينما يهدف المنهج 

االستقرائي للكشف عن كل ما هو جديد، وذلى ألنه ال يقول بتلخي  

 المقدمات وحسب.

وهكذا نر  أن ما يتميز به المنهج االستنباطي عن المنهج عن المنهج      

الكل  لى الجزء، بعكس المنهج االستقرائي أنه ينتقل لي البحث من 

 االستقرائي والذي ينتقل ليه الباحث من الجزء  لى الكل .

 مميزات المنهج االستنباطي:

من أبرز مميزات المنهج االستنباطي عند استخدامه لي البحث العلمي ما 

 يلي:

 :المنهج االستقرائي مخطط له سلفًا، وذلى  الترتيب والتن يل العلمي

اءات البحث، ومن ثَلَّ لإن احتمالية الوصول لنتائج قبل القيال بإجر

ةً لي  ل احتكامه للقواعد الُمثبتة ُمسبقًا لي  دقيقة كبيرة، وخاصَّ

تفسير العتقات بين الُمتني ِّرات، وذلى العُنصر من بين مميزات 

 المنهج االستقرائي األساسية.

 :ن وضع الفرضيات واختبارها من أهل  وضع لرضيات واختبارها 

مميزات المنهج االستنباطي، بهدف توضيح أمر معين، ودون أن 

يكون للباحث العلمي دخل لي ذلى، سواء جاءت نتيجة االختبار 

 بالسلب أو اإليجاب.
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 عيوب المنهج االستنباطي:

لها عدد من خبراء األبحاث العلمية نتيجة استخدال       تُوجد عيوب لصَّ

 المنهج االستنباطي:

 يرتبط المنهج االستنباطي بحدود  لمكان والزمان:عيوب ناشئة عن ا

مكانية وزمانية معينة، ويُؤث ِّر ذلى على ُمتني ِّرات البحث، بمعنى لي 

حالة  جراء البحث لي وقت أو موقع آخر، لقد تأتي النتائج ُمختلفة 

 عن القاعدة العامة.

 :لي بعض األحيان قد يختار  عيوب ُمـــــــرتبطة بعي ِّنة الدراسة

احث عي ِّنة دراسة غير ُمناسبة عند تطبيق المنهج االستقرائي، الب

ف عليها  بمعنى عدل اتضاع الصفات أو السمات التي يرغب لي التَّعرُّ

لي تلى العي ِّنة، أو تنشأ هذه العيوب من عدل تولير الُمستجيبين 

للمعلومات التي يرغب ليها الباحث  نتيجة  خفائهل بعض المعلومات، 

 لوى الخا  بهل لي وجود الباحث.أو تنيير الس

 :قد  عيوب ناتجة عن االختيار الخاط  للفرضيات أو أسئلة البحث

تكون الفرضيات أو أسئلة البحث غير مقبولة من البداية عند 

استخدال المنهج االستقرائي  نتيجة عدل توالقها مع الفكر المنطقي 

ما مد   البشري، وعلى سبيل المثال لي حالة صياغة سؤال بعنوان:

ب الدراسي وزيارة المسؤولين للمدارس؟، لنجد أن  العتقة بين التَّسرُّ

ذلى السؤال غير ُمجٍد، وال يصح أن يُصا ، وال يُمكن اعتباره محل 

دراسة، ن ًرا لعدل وجود عتقة، ويستطيع الجميع أن يستشفَّ ذلى 

 بمجرد قراءة السؤال، وذلى يهدف المنهج االستنباطي من األساس.
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 لفصل العاشرا

 المنهج المقارن

 تعريفه:

 ذلى المنهج الذي يعتمد على المقارنة لي دراسة ال اهرة حيث يبرز     

 أوجه الشبه واالختتف ليما بين  اهرتين أو أكثر.

 ل التعريف السابق يتضح اصتي: من خت     

أو  يهدف المنهج المقارن  لى تحديد أوجه التشابه واالختتف بين  اهرتين -

 أكثر أو بالنسبة ل اهرة واحدة ولكن ضمن لترات زمنية مختلفة. 

 تشمل طريقة المقارنة  جراء مقارنة بين  اهرتين سواء أكانت اجتماعية -

أو اقتصادية أو طبيعية أو سياسية بقصد الوصول  لى حكل معين يتعلق 

 أوبوضع ال اهرة لي المجتمع والحكل هنا مرتبط باستخدال عناصر التشابه 

 التباين بين ال اهرتين المدروستين أو بين مراحل تطور  اهرة ما. 

 على الرغل من أن المنهج المقارن هو منهج مستقل بحد ذاته ولكن مع ل -

الدراسات المقارنة ال يمكن أن تتل دون االعتماد على مناهج أخر  مساندة 

اتهل على مثل المنهج التحليلي حتى أن الكثير من الباحثين يقيمون دراس

منهج يطلق عليه المنهج التحليلي المقارن داللة على اعتماد المقارنة على 

  بيانات تحليلية ويمكن أن يعتمد على المنهج التاريخي للمقارنة.
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 استخداماته:

 يستخدل المنهج المقارن لي الدراسات اصتية:     

 . دراسات العلول القانونية. 1

 واالنسانية . . دراسات العلول االجتماعية 2

 . دراسات العلول السياسية واالقتصادية .3

 . دراسات العلول الشرعية. 4

 شروط المنهج المقارن : 

 من أهل الشروط التي ينبني توالرها لي المنهج المقارن ما يلي:      

 . يجب أال تركز المقارنة على دراسة حادثة واحدة بتجرد أي دون أن تكون1

 ل روف المحيطة بها و نما يجب أن تستند المقارنة  لىمربوطة بالتنيرات وا

 دراسة مختلف أوجه الشبه واالختتف بين حادثين أو أكثر. 

على  . يجب على الباحث أن يجمع معلومات دقيقة  ذا كانت المقارنة معتمدة2

حول  اهرة  دراسة ميدانية ومعتمدة على دراسات موثوقة  ذا كانت الدراسة

 بشكل ميداني كالمقارنات التاريخية . ال يمكن أن تبحث 

 . أن تكون هناى أوجه شبه وأوجه اختتف لت يجوز أن نقارن ما ال يقارن3

لمثت ال نستطيع أن نقارن بين أثر التضخل على الوضع المعيشي مع أثر 

التدخين على الصحة لهما موضوعان ال يوجد تشابه أو اختتف جزئي 

 ا.بينهما بل هما متباعدين تمام
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 . تجنب المقارنة السطحية  نما النو  لي الجوانب األكثر عمقة لفح 4

 وكشف طبيعة الواقع المدروس وعقد المقارنات الجادة والعميقة. 

. أن تكون ال اهرة المدروسة مقيدة بعاملي الزمان والمكان لنستطيع 5

 .زمان آخر أو زمان ومكان آخرين بحادثة مشاكمة لي مكان آخر أو مقارنتها

 أشكال المنهج المقارن: 

 للمنهج المقارن شفتن هما:      

 المقارنة الكيفية: وتشمل عملية المقارنة الكيفية شكلين أساسيين هما:  -1

جمع المعلومات حول مواضيع الدراسة عن كثب والتعرف على صفاتها  -أ

ى وأوصالها ومن ثل المقارنة بينها على النحو المطلوب من تلى الدراسة وذل

يتطلب التعرف على ال اهرة على أرض الواقع ومراقبة تطورها والعوامل 

المؤثرة وقد يتطلب ذلى من الباحث القيال برحتت  لى المجتمع المراد 

 المقارنة به. 

يكتفي ليه الباحث بجمع األخبار عن طريق الكتب والمقاالت حول  -ب

ومناقشتها اعتمادا على ال اهرة المدروسة والقيال بالتعليق على تلى األخبار 

مخزون علمي لديه حول ال اهرة المدروسة )غالبا ما تستخدل لي نقد 

 .ور معلومات جديدة نتيجة األبحاث(ن ريات تاريخية سابقة نتيجة  ه

المقارنة الكمية: تقول المقارنة الكمية على حصر حاالت ال اهرة بعدد أو  -2

ي ضبط ذلى الحصر بدقة بكل معين وهنا تبرز أهمية اإلحصاء ودوره ل
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 ووضوع ويشكل التعداد السكاني واإلحصاءات الحيوية أهل مصادر البيانات

 الكمية لي الدراسات المقارنة.

 طرق استخدال المنهج المقارن

وهناى مجموعة من الخطوات أو الطرق التي تستطيع بها أن تستخدل      

ة، ليمكنى االختيار هذا المنهج أثناء عمل بحث علمي لي العلول االجتماعي

من بينهل بما يتناسب مع ألكار وتطلعاتى لبحثى العلمي والهدف منه أيًضا، 

 ومن أهل الطرق ما يلي:

 طريقة االتفاق

هذه الطريقة مستخدمة عندما يكون هناى عامل مشترى واحد لقط هو      

السبب األساسي لي حدوث  اهرة من ال واهر، وال يمكن لل اهرة أن تحدث 

ن وجود هذا العامل المشترى، كأن نقول على سبيل المثال أن هناى بعض بدو

األمراض الجلدية أصابت طائفة من النساء، أد  هذا المرض  لى ولاتهن، 

لبالتالي هناى سبب أو عامل مشترى أال وهو أنهن استخدمن مستحضر 

 تجميلي واحد، وكان هذا المستحضر يحمل مادة تسببت لي قتلهن.

 تتفطريقة االخ

من اكتشفها هو الباحث العلمي  المنهج المقارن وطريقة االختتف لي     

ستيوارت، لعلى سبيل المثال عندما يكون هناى مجموعتين أو أكثر من 

مجموعة، وهذه المجموعات تشترى مع بعضها البعض لي كالة الصفات،  ال 

ثه هو هذه أن هناى صفة واحدة لقط اختلفوا ليها، لالفرقة بينهل الذي أحد

 الصفة المختلفة ليما بينهل.
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 الطريقة المشتركة

هذه الطريقة استطاعت أن تجمع ما بين االختتف واالتفاق لي آن واحد،      

لعندما يقول الباحث العلمي باستخدال طريقة االتفاق لإنه بذلى قد استطاع 

ا دليل الوصول  لى العامل المشترى، بينما لي حالة طريقة االختتف يكون هذ

وبرهان على أن الن رية ال يمكن لها أن تحدث بدون أن يكون العامل 

 المشترى موجود.

 طريقة التنيير النسبي

لي جميع ال واهر الطبيعية أو الحاالت ال بد أن يكون هناى عتقة بين      

السبب والمسبب، ولي حال حدث أي نوع من أنواع التنييرات لي السبب، 

 لى حدوث تنييرات لي المسبب أيًضا، سواء لي حالة  لإن هذا يؤدي حتًما

 الزيادة أو العكس.

 طريقة العوامل المتبقية

يمكن استخدال هذه الطريقة عندما يكون الباحث العلمي على علل كامل 

بالكثير من أجزاء ال اهرة، وبالتالي وبسبب هذه المعلومات يستطيع أن 

 مور غامضة بطريقة سهلة.يستنتج ما تبقى من ال اهرة من مجهول أو أ

 المنهج المقارن خطوات

حتى تنجح لي البحث العلمي عندما تبدأ به وتقرر أن تقول      

المقارن، لإنى لي هذه الحالة ينبني أن تسير ولق خطوات المنهج  باستخدال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
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هذا المنهج، حيث أن له عدد من الخطوات التي ستؤدي بى لي نهاية 

 المطاف  لى الوصول  لى نتائج، ومن أبرز تلى الخطوات ما يلي:

تحديد موضوع المقارنة: على الباحث العلمي أن يقول بتحديد موضوع  -

قارنه له، ولكن ينبني أن يقول الباحث باالطتع البحث الذي سيقول بعمل م

على مشكلة البحث العلمي الخا  به بشكل كُلي، وبالتالي ينبني أن عليه أن 

 يتعرف على العينة التي سيعمل عليها.

وضع متنيرات المقارنة: ولي هذه المرحلة سيقول الباحث بالوصول  لى  -

التي سيقول بوضعها لي بداية نقطة االتفاق ونقطة االختتف بين المتنيرات 

 بحثه العلمي، ويستطيع هنا أن يقول بدراسة المتنيرات بطريقة سهلة.

تفسير بيانات موضوع المقارنة: ال بد أن يقول الباحث العلمي باالطتع  -

على عدد من األبحاث العلمية التي تناقش نفس ال اهرة التي سيدرها، 

التالي من السهل أيًضا الوصول  لى وبالتالي سيكون من السهل المقارنة وب

 نتائج نهائية.

الوصول  لى نتائج المقارنة: بعد أن ينتهي الباحث العلمي من عمل مقارنة  -

بين موضوع الدراسة وبين النتائج التي حصل عليها من البحث يستطيع لي 

هذه الحالة أن يقول بنشر بحثه العلمي المزود بعدد من النتائج التي تخدل 

 .العلل
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 الحادي عشر الفصل

 قياس االتجاهات

قياس االتجاهات من أهل مناهج العلول االجتماعية، خاصة لي بحوث      

اإلعتل واالتصال، ويعتبر وسيلة مناسبة لتفسير السلوى اإلنساني، والتنبؤ 

به ولي نفس الوقت تكشف عن حاجة  نسانية تستهدف  يجاد االتساق، 

فرد وما يفكر به، وما يعمله بالفعل، لاتجاهاتنا واالنسجال بين ما يقوله ال

تتعدد بتباين المواقف التي تتعرض لها، ويمكن رصد هذا التنوع لي االتجاه 

على ضوء عدد من األبعاد مثل الشدة )قوة أو ضعفا(، والوجهة ) يجابا أو 

سلبا(، والتعدد )كثرة العناصر التي يعبر من ختلها الفرد عن اتجاهاته أو 

ا(، ولكي نعرف اتجاه الفرد ونستخدمه لي نهج سلوكه، والتنبؤ به قلته

تحتاج  لى قياس آراء وانطباعات ألراد المجتمع من ختل  بداء ردود ألعالهل 

بالنسبة لموضوع ما، مثل اتجاه لئة معينة من األلراد اتجاه عمل المرأة، أو 

 برنامج، أو قضية محددة مثل الزواج المبكر ...الخ.

لكن قبل التطرق  لى ذلى سنضرب مثاال لتوضيح االتجاه، وكيفية و     

للنفرض أن باحثا مهتما بدراسة األمانة بين طلبة المدارس االبتدائية  قياسه.

لأول عمل يتحتل عليه القيال به هو تحديد اإلطار العال لمفهول األمانة بالنسبة 

 لى تحديد أنماط لل روف التي سيدرس ليها هذه الصفة، ولذلى لإنه سيعمد 

سلوكية معينة لها عتقة بمفهول األمانة، ويفترض أن وجود بعضها أو غياب 

البعض األخر دليل على أمانة التلميذ، ولنفرض أنه قرر أن يعتبر النش لي 
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االمتحانات من بين تلى األنماط السلوكية التي يجب أن تكون غائبة لكي يعد 

 .التلميذ أميناء

غياب النش لي االمتحانات كمدلول لألمانة، وعليه بعد أن  لهو  ذا اعتبر     

 وصل  لى هذه المرحلة من اإلعداد لبحثه أن يبحث عن تعريفات ذات لعالية

المدلول النش لي االمتحانات، ويقرر مثت أن النش لي االمتحانات هو أن 

ء يقول التلميذ بتقديل مساعدة أو طلب مساعدة من تلميذ أخر أثناء لترة أدا

االمتحان لي حجرة ليس بها من يراقب التلميذ، وقد يجلس الباحث لي حجرة 

مجاورة يراقب سلوى التتميذ بواسطة ما يعرف بالمرايا ذات االتجاه الواحد، 

ويسجل عدد المرات التي يطلب ليها كل تلميذ مساعدة من تلميذ آخر، وعدد 

 المرات التي يقدل ليها تلميذ مساعدة  لى تلميذ آخر.

لتعريف النش لي االمتحانات بهذه الصورة تعريف يمكن قياسه، أي أنه      

تعريف ذو لاعلية،  ذ يتيح للباحث قياس  اهرة النش لي االمتحانات كميا، 

وليس هدف الباحث بالطبع قياس النش لي االمتحانات، وليست هذه الخطوة 

ذلى لسيسو  سو  وسيلة للوصول  لى هدله العال، وهو دراسة األمانة، ول

 و النهاية تعميما قد يصل  لى درجة القانون أو الن رية لتفسير صفة األمانة.

وأخيرا نر  أن القياس عبارة عن تلى العملية التي تعطى ختلها أرقال      

حسب قواعد معينة لفقرات التعريفات ذات الفاعلية لمدلوالت الصفات 

 ث.والخصائ  المتعلقة بأشياء أو ألعال أو أحدا
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 أوال : تعريف القياس واالتجاه 

 تعريف القياس -1

تعددت تعريفات القياس وتنوعت، لالقياس لي معناه الواسع وجود      

قواعد توضح كيفية تحديد  عداد لما يشاهد من ألعال وأحداث، ويتضمن هذا 

 :التعريف ثتثة جوانب هامة

 ة من األلراد . وجود قواعد متعارف عليها يعرلها على األقل مجموع -

  عداد نموذج يوضح القواعد وكيفية توزيعها -

وأخيرا ألعال وأحداث تتعلق بال واهر أو بالصفات الخاصة باأللراد، أو  -

 باألشياء أو المتنيرات والعتقات بينها.

 ذن القياس يعتبر أداة من أدوات البحث، يقول على مقارنة صفة ما      

خر  مماثلة لد  ألراد أخرين لي المجتمع، وتبدأ يتميز بها لرد معين بصفة أ

 المقارنة بالنواحي النوعية وتنتهي بالنواحي الكمية.

ويخضع المقياس للصفة التي يراد مقارنتها )لالمقياس الذي يستعمل      

القياس صفة الذكاء، ليس هو المقياس الذي يستعمل لقياس صفة الوزن أو 

س المواقف واالتجاهات ليس هو المقياس الطول، والمقياس الذي يصلح لقيا

 ة، أو الرأي العال، وهكذا ...(الذي يستعمل لقياس العتقات االجتماعي

وتكشف النواحي الكمية عن مقدار وجود الصفة أو مستواها، لهي بذلى      

تحدد درجتها بالكشف عن مد  احتوائها على الوحدات القياسية التي 

على أن الطول مثت صفة تقاس بالسنتيمترات يصطلح عليها، لإذا اصطلحنا 

ذلى أن نستعين بالمتر لي تحديد عدد السنتيمترات التي يحتوي  لعلينا بعد
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عليها طول معين، أو بمعنى أخر عدد الوحدات التي يحتوي عليها ذلى 

 .الطول

 تعريف االتجاه -2

جابة يعرف االتجاه على أنه استعداد نسبي لد  الفرد يملي عليه است     

 .محددة، أو تصرف خا  نحو موضوع، أو موقف، أو رأي معين

ويتكون االستعداد من أصل لطري، وأخر مكتسب بفضل التنشئة      

االجتماعية، ومن الصعب الفصل بين االستعداد الفطري لد  الفرد، 

واالستعدادات التي غرزت لي شخصيته من ختل التجارب الخاصة، وطرق 

 البيئة ) الفيزيقية واالجتماعية ( على الفرد .التنشئة، وتأثيرات 

لاالتجاه هو حصيلة تفاعل بين عوامل عديدة لطرية، ونفسية،      

 واجتماعية، واقتصادية، و يديولوجية، وسياسية.

 Les attitudesويؤكد الباحثون على األثر البالغ لتتجاهات األولية      

primaires  اتجاهات بذاتها لي كيانه، على شخصية الفرد، وعلى تبلور

وتتكون االتجاهات األولية لي كنف األسرة بتأثير من الوالدين، واإلخوة 

 واألقارب.

ويميز البعض بين مختلف االتجاهات حسب المعايير المستخدمة، لمن      

حيث الدرجة لهناى االتجاهات الضعيفة التي ال تحدث لي نفس صاحبها أي 

اتجاهه، وهناى االتجاهات القوية التي تملي على  أثر، وال تدلعه للدلاع عن

صاحبها تصرلاته، وتدلعه للدلاع عنها، ومن حيث السر والعتنية، هناى 

السرية التي يخفيها صاحبها ألسباب عديدة منها ما يتعلق به،  االتجاهات

 ومنها ما يتعلق بالمجتمع الذي يعيش ليه، والذي ال يحفل باتجاهه...الخ.
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 قياس االتجاهات ثانيا: طرق

عدة أساليب ابتكرها الباحثون لقياس االتجاهات، سوف نركز على أهمها      

 :ليما يلي

 :مقياس "بوجاردس" طريقة البعد االجتماعي -1

ابتكر "بوجارد" وحدات أو عبارات تمثل بعض مواقف الحياة الحقيقية      

ة لقياس تسامح للتعبير عن مد  البعد االجتماعي، أو المسالة االجتماعي

الفرد أو تعصبه، وتقبله أو نفوره، وقربه أو بعده بالنسبة لجماعة  نسانية، 

وقد صمل بوجاردس هذا المقياس بعد  جرائه عدة بحوث تدور حول قياس 

وتحليل المواقف المتحيزة، أي مواقف الحب والكراهية التي يحملها أبناء 

ي المجتمع، لقد قابل بوجاردس المجتمع تجاه األقليات القومية، والعنصرية ل

من المواطنين األمريكيين ينتمون  لى أربعين قومية مختلفة وطرع  1725

عليهل عددا من األسئلة تتعلق بانطباعاتهل أو مواقفهل عن األقليات القومية 

والمجتمعات، والشعوب األجنبية بنية تخمين أو قياس المسالة بينهل وبين 

واألسئلة التي طرحها عليهل كانت كثيرة، هذه األقليات والمجتمعات، 

ومتشعبة، أهمها رغبتهل بقبول أحد األجانب بأن يكون قريبهل عن طريق 

المصاهرة والزواج، أو يحصل على عضوية لي ناديهل، أو يكون جارهل أو 

زميلهل لي عملهل أو يقاطع من قبل المجتمع أو ينفى أو يطرد من المجتمع، 

جتمعه األصلي، وبعد ترتيب وتحليل اإلجابات التي ويجبر على الذهاب  لى م

االجتماعي الذي  استلمها منهل استطاع تكوين مقياس المسالة أو البعد

استخدمه لي قياس وتخمين مواقف مختلف األلراد حول األجانب والعناصر 

 السكانية األخر .
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قدل بوجاردس مجموعة من البنود تمثل مد  تقبل أو رلض المواطن      

مريكي لألخرين، وعلى الخصو  أن يعلل كل من هذه البنود أو العبارات األ

 :بالقبول أو الرلض، ومن هذه العبارات

 أقبل الزواج منه.  -

 أقبله جارا لي السكن .  -

 أقبل أحدهل صديقا لي النادي.  -

 أقبله زميت لي المهنة.  -

 أقبله زميت لي المواطنة.  -

 أقبله رائدا لي وطني. -

ولما كان هذا االتجاه له طرلان أحدهما موجب واألخر سلبي، لقد ضمن"      

بوجاردس" اختباره عبارات موجبة مثل السابق ذكرها، وعبارات سالبة مثل 

 أقبل استبعاده من وطني.

ويجيب األمريكي على مثل هذه األسئلة بالنسبة لجميع األقليات،      

أمريكي نحوها، كاإلنجليز،  والقوميات التي تحتاج  لى دراسة اتجاه

 والكوريين، والبولنديين، واليهود، والهنود ...الخ.

تصميل القياس تحدد بعد المسالة، و ن كانت موجبة أو سالبة طبقا و     

العدد العبارات الموجبة أو السالبة التي أجاب عليها المفحو  بالرلض أو 

ملها الشعب األمريكي القبول، وقد اتضح ل "بوجاردس" أن المواقف التي يح

واألجانب تضع اإلنجليز والهولنديين لي قمة المقياس، وتضع   زاء الشعوب

 األتراى واإليرانيين لي أسفله.
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وما يؤخذ على هذا المقياس أنه غير مقنن بالرغل من أن "بوجاردست      

، لإنه لل يستخدمه كعينة تقنين، ومن 1927أمريكي سنة  1725طبقه على 

هميته العلمية، كما نجد أن عباراته، أو وحداته غير متساوية، وهذا هنا قلت أ

 15أخطر ما يصاب به مقياس )كأن نتصور مترا به سنتيمترا يساوي 

مليمترا مثت(، ال يمكن لهذا المتر أن  11مليمترا، وسنتيمترا أخر يساوي 

يكون مقياسا صادقا، ذلى أن الشخ  الذي يوالق على الزواج من قومية 

ينة، يكال  ويساوي لي ن ر "بوجاردي" الذي يقبل أحدهل زائرا للوطن، مع

بينما الواقع يوحي أن األول أقرب  ليهل من الثاني، وأن العبارة األولى تعني 

مسالة أقرب  لى موضوع االتجاه من المسالة بين العبارة الثانية وموضوع 

ارات غير متساوية االتجاه، أي أن األول أكبر ومن هنا لالمسالات بين العب

 المقارنة الجيدة بين المفحوصين. مما يصعب معه

وهذا ما عمل على عدل نشره، وقلل من استعماله لد  الباحثين لعدل      

 موضوعية قياسه.

 :مقياس ثيرستون - 2

وهو مقياس المسالات المتساوية الذي استخدمه " ثيرستون" لي قياس      

ساس أن لكل موقف تدرجا معينا يبدأ المواقف، وقد صمل مقياسه على أ

باإليجابية المتطرلة، وينتهي بالسلبية المتطرلة. والطريقة التي استخدمها " 

ثيرستون" لي بناء مقياسه تتلخ  بجمع عدد من العبارات تتعلق بموضوع 

معين يراد دراسة مواقف األلراد حوله، وبعد تكوين العبارات عن الموضوع، 

لرد دمج العبارات بعضها مع بعض،  200ته من ثيرستون" وجماعطلب "

بحيث تختزل جميعها  لى  حد  عشر عبارة ووضعها على مقياس يتدرج من 
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صفة التطرف لي الحب  لى صفة التطرف لي الكراهية، شريطة أن تكون 

 المسالات بين هذه العبارات متساوية.

عبارات أقل ويمكن اختزال هذه العبارات الموضوعة على المقياس  لى      

يمكن درجها على مقياس أخر، واختيار عبارات المقياس الثاني يمكن أن 

يقول به عدد من المحكمين، أو عدد من األشخا  المبحوثين، للو أردنا 

قياس آراء ومواقف األلراد حول موضوع الحرب مثت، لإن الباحث المصمل 

 التالية:  للمقياس يمكن تكوين العبارات

يكون القطر محترما دون اعتزازه بشرله القومي، والحرب . ال يمكن أن 1

 التي تصون الشرف القومي للقطر.  هي

 عند  عتن حالة الحرب يجب على كل واحد أن يشارى ليها. . 2

الضعيفة.  يمكن تبرير الحروب عندما تستخدل للدلاع عن حقوق األقطار .3

 . كل من الستل والحرب مهمان وضروريان للتقدل. 4

 الشيء الذي نستطيع  نجازه هو تخلي  البشرية من شر الحروب.  .5

 الحروب هي نوع من أنواع الجرائل. .6

 على جميع الشعوب المبادرة نحو نزع الستع.. 7

وبعد تحديد هذه العبارات، يجب وضع القيمة القياسية لكل عبارة على      

جاه اإليجاب أو السلب، انفراد، والقيمة القياسية تحدد درجة تطرف العبارة بات

 . والمحكومون هل الذين يحددون هذه القيل القياسية
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لالقيل القياسية للعبارات السبعة المذكورة أعته، والتي توصل  ليها      

،  6، 8، 4، 5،  6،  5، 4،  5،  2،  2، 5، 1، 3المحكومون هي كاصتي: 

10. 

شخا  المبحوثين التأشير وبعد االنتهاء من بناء المقياس، يطلب من األ     

على العبارات التي يتفقون معها، و همال العبارات التي ال يتفقون معها، 

وبعد التأشير يحصل الباحث على قيمة الوسيط للعبارات التي أشر عليها 

المبحوث، وهذه القيمة أو الدرجة تعكس طبيعة المواقف التي يحملها  زاء 

 الحرب مثت أو أي موضوع آخر.

ويمتاز هذا المقياس بأنه يقلل عناء المبحوث عند اختيار عباراته، لما      

على المبحوث  ال أن يقرأ العبارات ويضع عتمة  لى جانب العبارة أو 

العبارات التي يتفق معها، غير أن  عداد المقياس يتطلب جهدا كبيرا، وتركيزا 

ق بمشكلة دقيقا لكي يصبح المقياس صالحا لتستعمال، خصوصا ما يتعل

 المحكمين عند اختيارهل للعبارات المطلوبة، وتحديدهل أوزانها الرياضية.

 :مقياس ليكرت - 3

بتصميل مقياس لدراسة المواقف حول  1932قال "ليكرت" لي عال      

 اإلمبريالية، الستل العالمي، الزنوج، وبعض المواضيع األخر .

الدقة، والموضوعية بالنسبة وقد اتسل مقياسه بالسهولة، والبساطة، و     

المقياس " ثيرستون"، لقد حاول التنلب على صعوبة المحكمين التي جابهها 

" ثيرستون" بلجوئه  لى طريقة أخر  يستعان ليها بالمبحوثين بدال من 

 :المحكمين، وأسلوب تصميل مقياس ليكرت" يتضمن الخطوات العلمية التالية
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 و الجمل أو المقترحات المتعلقة بصورة. اختيار عدد كبير من العبارات أ1

 مباشرة بالموضوع المطلوب دراسة مواقف الناس حوله 

 . اختزال هذه العبارات والجمل بعدد أصنر شريطة أن تكون العبارات2

المختارة واضحة، ومختلفة بمعناها وشدتها، ومكملة الواحدة لألخر  على 

 .المقياسه

 هل تجاه هذه العبارات من حيث. الطلب من المبحوثين تحديد مواقف3

تقسل  لى  موالقتهل أو عدل موالقتهل عليها، وردود ألعالهل تجاهها، يمكن أن

 خمسة لئات: 

 الموالقة بشدة.  -

 الموالقة  -

 الحياد.  -

 عدل الموالقة.  -

 عدل الموالقة بشدة.  -

 دةبش . تحديد درجات األصناف الخمسة لردود ألعال المبحوثين، لالموالقة4

الموالقة  (، وعدل3(، والحياد )4(، والموالقة تعطي درجة )5تعطي درجة )

 (. 1(، وعدل الموالقة بشدة )2)

 . لح  درجة الترابط بين الفئات العددية لردود ألعال المبحوثين على5

 العبارات المدرجة لي المقياس.

شخ   لفي حالة قياس الموقف  زاء "مساواة المرأة بالرجل"  ذا أجاب     

على عبارة " يجب مساواة المرأة بالرجل لي جميع الحقوق والواجبات" 
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بالموالقة الشديدة لإنه يعطى خمس درجات، أما  ذا والق بشدة على عبارة " 

مساواة المرأة بالرجل لي جميع الحقوق والواجبات يعتبر مخالفة ضد الدين، 

ي يحصل عليها واألعراف لإنه يعطى درجة واحدة، ثل تجمع الدرجات الت

الفرد لي جميع وحدات المقياس، وتمثل الدرجة الكلية للفرد مجموع درجاته 

لي العبارات المختلفة التي يتكون منها المقياس، و ذا أريد الحصول على 

 معدل الدرجات، لإن مجموع الدرجات يقسل على عدد العبارات.

تتنلب على وتتميز طريقة ليكرت" على طريقة "ثيرستون" لي أنها      

صعوبة االعتماد على المحكمين، كما أنها تزودنا بمعلومات والية عن 

يعبر عن شدة ودرجة اتجاهه بالنسبة لكل عبارة من  المبحوث، حيث أنه

عبارات المقياس بختف طريقة "ثيرستون" التي ال تسمح للمبحوث  ال 

مد   بالتعبير بالموالقة أو الرلض على عبارات المقياس دون أن يبين

 موالقته أو معارضته للعبارات المطروحة أمامه. 

 :مقياس كتمن - 4

استطاع العالل اكتمن اكتشاف مقياس أحادي البعد      

(Unidimentional )  استطاع من ختله التخل  من مشكلة تكوين

عبارات القياس، هذه المشكلة التي واجهها كل من "ثيرستون" و  واختيار

تمن و استعمال طريقة لقياس المواقف تسمى طريقة "ليكرت"، لقد نجح "ك

التحليل القياسي، ولهذه الطريقة ميزة تراكمية، حيث أن الشخ  الذي يتفق 

مع العبارة الثالثة من المقياس البد أن يتفق مع العبارة األولى والثانية، 

والنرض الرئيسي من هذا المقياس هو التأكد من الموقف المطلوب قياسه 

ياس والتحديد، ويكون التأكد من ختل الن ر  لى طبيعة ردود ألعال يخضع للق

المبحوثين  زاء الجمل ومواد القياس، لإذا كانت ردود ألعالهل متناسقة 
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ومتسقة للجمل والمواد التي تعرض عليهل لإن المقياس صالح ومقبول من 

حيث تصميمه والعكس صحيح،  ذا كانت ردود ألعالهل غير متسقة، وميزة 

التساق يمكن التوصل  ليها ومعرلتها من ختل موالقة المبحوث على ا

عبارات القياس أو عدل موالقته لالمبحوث الذي يوالق على العبارة األولى 

يجب أن يوالق على العبارة الثانية والثالثة، والشخ  الذي يوالق على 

 العبارة الرابعة يجب أن يوالق على العبارة الخامسة، وهكذا. 

لإذا سألنا شخصا عن راتبه الشهري بالدينار ووجهنا  ليه األسئلة      

 :التالية

 (    ال)           (  نعل ) دينار؟..  120هل يزيد راتبى الشهري عن  -( 1 

 (    ال)            (  نعل )    دينار؟  100هل يزيد راتبى الشهري عن  -( 2

 (   ال )             (   نعل )      دينار؟ 80هل يزيد راتبى الشهري عن  -( 3

  ( ال)                 ( نعل )  دينار؟  60هل يزيد راتب الشهري عن  -( 4

 (  ال)                     دينار؟ نعل ) ( 40هل يزيد راتبى الشهري عن  -( 5

لإذا أجاب الشخ  باإليجاب على السؤال األول لتبد أن يجيب باإليجاب      

ة األسئلة، و ذا أجاب بالنفي عن السؤال الثالث وباإليجاب على عن بقي

السؤال الرابع، لعليه أن يجيب باإليجاب على السؤال الخامس، لالشخ  

دينارا يزيد راتبه عن األربعين بالتأكيد،  60الذي يزيد راتبه الشهري عن 

 وعندما تتميز مواد وعبارات المقياس باالتساق لإن المقياس يتسل بصفة

أحادية البعد، أي كونه ثابتا وموثوقا به، والعكس هو الصحيح  ذا كانت مواد 

و عبارات المقياس متناقضة وغير متسقة، وهنا يجب على الباحث التخل  



 

213 

من العبارات غير المتسقة والمتناقضة مع العبارات األخر  التي يحتويها 

 المقياس.

ن لي أكثر األحيان بنعل أو واإلجابة على عبارات ومواد القياس ال تكو     

ال، بل تكون بالتأشير على عبارات المقياس، هذه العبارات التي تحمل درجات 

متسلسلة، كالدرجات المتبعة لي مقياس ليكرت"، ويتح  أن التدرج 

التجمعي شرط أساس ن ر "كيتمن"، وهذا الشرط ال يتولر لي أي مقياس 

احث يستطيع من الدرجة التي من المقاييس السابقة، ومن مزاياه أن الب

يحصل عليها الفرد أن يتعرف على العبارات التي والق عليها، وبعد  عداد 

جراء المقياس يمكن ترتيب األلراد بسهولة تبعا الستجاباتهل دون الحاجة إل

 عمليات  حصائية وتحليلية. 

 :طريقة أوسجود لي تمايز معاني المفاهيل -5

يقة تمايز معاني المفاهيل كأداة موضوعية قدل " تشارز أوسجود" طر     

القياس مضمون المعاني والمفاهيل، أو التحليل السيمانتيكي )الدراسة 

التحليلية للمعاني(، وقد بدأ أسجود" وأخرون لي الخمسينات بدراستهل عن 

والمعاني واالتجاهات وسرعان ما انتشر استخدال هذه الطريقة لي  "اإلدراى

 تماعية والدراسات الشخصية.مجال الدراسات االج

وير  "أسجود" أن لكل لف  نوعين من المعنى أو المفهول األول      

اإلشاري أو المادي، لعندما نستخدل لف  مدرسة لإننا نعني المكان والمباني 

واأللنية المخصصة التعليل التتميذ وتربيتهل، والمعنى الثاني هو المعنى 

وهو مجموع الخبرات واالنفعاالت، والعواطف االنفعالي أو الوجداني للشيء، 

 التي تتعلق بالشيء، سواء أكانت هذه االنفعاالت سارة أو غير سارة.
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وقد أجر  "أوسجود" وأعوانه عديدا من الدراسات مستخدمين طريقة      

التحليل العاملي لي دراسة دالالت المعاني الضمنية واستخلصوا ثتثة عوامل 

أبعاد تقييمية تتضمن صفات مثل: )جميل، قبيح، حسن،  -وأبعاد رئيسية هي 

أبعاد قوة تتضمن صفات مثل: )قوي، ضعيف، كبير، صنير  -رديء ..الخ( 

أبعاد نشاط تتضمن صفات مثل: )  يجابي، سلبي، ساخن، بارد  -...الخ( 

 ...الخ(

هذه األبعاد الثتثة تمكن من تقييل وقياس االتجاهات نحو الموضوعات      

 فاهيل المختلفة، مثل: والم

الموضوعات والمفاهيل األسرية: الزواج والطتق، والعتقات الوالدية  -

 ...الخ.

 الموضوعات والمفاهيل االجتماعية لألندية، جماعة النشاط، النقابات .  -

موضوعات ومفاهيل العمل أو الدراسة، المصنع، الحقل، اإلدارة المدرسة  -

 ...الخ. 

 ل سياسية الديمقراطية، الديكتاتورية االشتراكية...الخ.موضوعات ومفاهي -

وعند  عداد مقياس تمايز معاني المفاهيل البد من تولر شروط معينة لي      

المقياس، كأن يكون مناسبا للمفاهيل، ومشبعا تشبعا عاليا بالعوامل، وأن 

يوضح الفروق الفردية لي االستجابات، ويوضح لي كل مقياس )ميزان 

 7مسالات أو 5بتقدير كل مفهول على القياس، ويتألف من  ( يسمحتقدير

مسالات هي أنسب  7أن مسالات وتدل مع ل البحوث على  9مسالات أو 

 المقاييس.
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 :الطريقة اإلسقاطية - 6

تعتمد مقاييس هذه الطريقة على تفسير الفرد المنبه يعرض عليه،  ذ      

ل له كبقعة للحبر لي اختبار يطلب منه وصف ما يراه لي منبه غامض يقد

"روشاخ" مثت أو صورة موقف تفاعل بين لرد ما وموضوع االتجاه، ويقول 

الباحث بتفسير هذا الوصف لي ضوء مبادا ن رية التحليل النفسي 

 ومفاهيمها، وهنالى نوعان من الطرق اإلسقاطية هما:

تكشف  لتياستخدال عبارات تفسح المجال إلسقاط مشاعر الفرد ودوالعه ا -1

اتجاهه مثال ذلى أن يعرض الباحث على مبحوثين صورة تمثل شخصين 

 المبحوث اإلجابة نيابة عنه. يسأل أحدهما عن أسباب قلق اصخر، ويطلب من

االتجاه  تحليل ما يدركه الفرد أو يتعلمه أو يتذكره ليما يتصل بموضوع -2

وع استنادا الكتشاف مد  التحريف ليه، كمؤشر لرلض الشخ  هذا الموض

 لى اتجاهات الفرد وميوله أحد محددات هذه العمليات النفسية، لقد وجد 

"نيوكموب" أن األخطاء التي يقع ليها الفرد لي اختبار تحصيلي يرتبط 

بوجهة هذا االتجاه مما شكل أساسا الطريقة " الخطأ المفضل" حيث يطلب 

اهما  جابة خاطئة،  جابتين عن سؤال يوجه له كلت من المبحوث اختيار  حد 

 يفضل اإلجابة الخاطئة التي تتماشى مع اتجاهه.  وتبين أن الفرد

ل( 1959وقد استخدل " براهيل أبو الند" و"ليس كامل مليكة" )     

األختبارات االسقاطية المصورة لي قياس اتجاهات القرويين نحو العمل 

ية لي لي مصر، واستخدل " مصطفى لهمي" الطريقة االسقاط الجماعي

قياس االتجاهات العائلية، بتطبيقه وتقنينه اختبار اسقاطي مصور، من تأليف 

"ليديا جاكسون" وأجر  التطبيق لي البيئة المصرية، ويتكون االختبار من 
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بطاقات مصورة يمثل كل منها موقف عائلي يكشف عن السواء، والعصيان، 

 سنة. 12و 6 ويصلح االختبار لي تطبيقه على األطفال لي سن والجناع

وهكذا نجد أن الكثير من الباحثين حاولوا تطبيق هذه االختبارات على      

الكثير من ال واهر والموضوعات، وقد توصلت نتائجها  لى تعميق البحث 

 والدراسة لي مثل هذه المجاالت.

وأيا كان نوع الطريقة اإلسقاطية المستخدمة لإن البحوث تشير  لى      

باتها وصدقها، مما يقلل من لر  االعتماد عليها كأدوات تضاؤل تقديرات ث

يمكن استعمالها لي البحث العلمي ألنها ال تتسل بالدقة العلمية المطلوبة لي 

 هذا المجال.

 ثالثا: كيفية استخراج درجات االتجاه

الستخراج درجات مقاييس االتجاه لي العلول اإلنسانية، تتبع عادة      

 :الخطوات التالية

تحدد اإلجابة على كل لترة أو اقتراع لي المقياس بخمسة مستويات تكون  -1

)موالق بشدة(  لى ا)غير موالق بشدة(، وبعفس  5لي غالب األحيان من 

)موالق بشدة(  1توزيع هذا السلل كما مر معنا لي حالة الفقرات السلبية من 

 )غير موالق بشدة(.5 لى 

اس، وهو يتراوع بين أدني عتمة يحسب المد  الن ري لدرجات المقي - 2

، )مثال: 1ات المقياس على العتمة الدنيا: اتجاه لي حالة حصول مجموع لقر

درجة(، وأعلى عتمة اتجاه لي حالة حصول  20درجة واحدة    8لقرة  20

 X 20لي المثال السابق:  ) 5مجموع عبارات المقياس على العتمة العليا: 

 درجة(.  100   5
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اتجاه ألراد العينة باإليجاب أو السلب بمقارنة عتمة المبحوثين يحدد  - 3

، لإذا (3 ×20)أي  60بعتمة االتجاه المحايد، والتي تبلغ لي المثال السابق 

زادت عتمة المبحوث على عتمة االتجاه المحايد، كان اتجاهه مرتفعا، أي 

لى تدني اتجاهه أي  يجابيا ، وأما  ذا كانت دوئها أو تساويها، لإن ذلى يدل ع

 سلبيته.

تستخرج العتمة الكلية الممثلة لدرجة اتجاه العينة ككل، ثل للعينة تبعا  - 4

لمتنيرات الدراسة: )السن، الجنس، مكان اإلقامة، المستو  التعليمي...(، أو 

المحاور أو مجاالت المقياس، أو االستمارة، وذلى بحساب متوسطاتها ) 

ارات المصححة على مجموع التكرارات(، كما يقسل مجموع الشدة التكر

تستخرج الدرجات الحيادية الكلية والجزئية، ليتل لي األخير مقارنة مختلف 

 المتوسطات والدرجات.

ولكننا قد نجد من يحسب درجات االتجاه بالنسب المئوية، والمتوسطات      

 الحسابية، وذلى على النحو التالي:

بات على كل لقرة، أو اقتراع لي المقياس حساب النسب المئوية لنجا -1

 بخمسة مستويات.

 حساب النسب المئوية لنجابات على كل لقرة من لقرات المقياس. -2

تحديد االتجاه بحساب مجموع  جابات "موالق بشدة" و"موالق" لكل  - 3

% كان االتجاه 50محور أو مجال، ثل لكل المحاور، لإذا زاد مجموعها على 

 كس بالعكس. يجابيا والع

حساب معدل االرتباط المتعدد القياس االرتباط بين اإلجابة على لقرة  -4

محددة، واإلجابة الكلية على المحور، أو مجال المقياس الذي تنتمي  ليه هذه 
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الفقرة(، ومعامل "بيرسون" لترتباط )القياس االرتباط بين اإلجابة على كل 

جابات ككل(، وذلى لمعرلة العوامل لقرة لي المحور أو المجال، و جمالي اإل

لكل محور ثل لمجموع  األساسية من العوامل الهامشية لي تحديد االتجاه

 المحاور 

 :رابعا: ثبات وحدة القياس

تعتبر صفة الثبات لي أي وحدة للقياس من الضرورات التي ينبني أن      

 حقيقيا، تتولر عليها هذه الوحدات للحصول على بيانات تمثل الواقع تمثيت

و ذا أردنا معرلة مد  ثبات وحدة القياس، لإننا كلما قمنا بعملية القياس 

 تحصلنا على نفس النتيجة  ذا لل تتنير المعطيات.

لمقياس الحرارة سيشير  لى الرقل الدال على درجة حرارة الشيء بنض      

الما الن ر عن صفات األلراد الذين يستعملونه، ومهما تعددت مرات القياس ط

 لت حرارة الشيء ثابتة، ونفس الكتل يمكن قوله عن عملية قياس طول 

المسالة بين نقطتين على ورقة، أو طول المسالة بين محطتين من محطات 

الشركة العامة للركاب داخل مدينة، ولكن األمر سوف لن يكون بمثل  سيارات

توضيح  هذا الوضوع لي مجال العلول االجتماعية مثت، حيث يصعب عادة

حدود الشيء الذي يراد قياسه، ألن هذا الشيء عبارة عن اتجاهات ومواقف 

تتعلق بالراد، وليست مثل هذه المواقف واالتجاهات باألشياء المادية التي 

يمكن  دراكها عن طريق الحواس، أو عن طريق االستعانة بالوسائل التي 

 طورت لي مجال التعرف على األشياء المادية.

ن األلراد قد ينيرون بمرور الزمن من مواقفهل، واتجاهاتهل، ولذلى ثل       

كانت عملية قياس درجة مأمونية وحدة القياس لي العلول االجتماعية عملية 
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معقدة، ودقيقة، ومن السهل الوقوع لي أخطاء لادحة أثناء حساب درجة 

 قع.الثبات، مما يفوت الفرصة أمال الباحث للتوصل  لى نتائج تطابق الوا

وقد طور العلماء الكثير من طرق حساب درجة ثبات وحدة القياس ال      

 ضرورة عرضها لي هذا المقال. نر 

 :خامسا: لوائد قياس االتجاهات

القياس االتجاهات كمنهج من أهل مناهج البحوث االجتماعية عدة لوائد،      

وعات لهو يساعد على معرلة استعدادات األلراد نحو الكثير من الموض

االجتماعية، ومن شأن ذلى أن يساعد المهتمين بالتخطيط أو قضايا أخر  

 من معرلة البرامج المناسبة أو التنبؤ بتطورات مستقبلية أو غير ذلى.

لفي المجال االقتصادي تفيد معرلة اتجاهات الناس لي وضع اإلجراءات      

ة، أو معرلة المناسبة التي تدلعهل للتفاعل اإليجابي مع برامج الحكوم

اتجاهات العمال نحو عملهل، أو نحو التن يل اإلداري، األمر الذي يساعد 

المسئولين على وضع الترتيبات الضرورية لرلع روحهل المعنوية، مما يعني 

 زيادة مردوديتهل.

ولي المجال التربوي تفيد معرلة اتجاهات الطتب نحو برامج التكوين،      

من المسائل التي تؤثر على تحصيلهل العلمي،  أو طرق التدريس، أو غيرها

 على حسن تقدير هذه الجوانب حتى يرتفع مستو  التكوين والتأطير.

ولي مجال اإلعتل واالتصال والتسويق، تكشف لنا دراسة اتجاهات      

الجمهور عن ميوالتهل، وتفضيتتهل مما يساعد على تحسين األداء 

 ه.والنوعية، وتنويع المنتوج وترويج
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ولي المجال السياسي تسمح معرلة اتجاهات المحكومين نحو تركيب      

الحكومة، أو بناء الحزب، أو برامج الدولة، أو  يديولوجية حزب معين 

 بتصنيف، ومعرلة توجهات وتطلعات الناس.

 :سادسا : تقييل عال لقياس االتجاهات

وتقلل من  يثير قياس االتجاهات مشفتت عديدة الزالت محل ختف،     

 مكانية التعامل مع االتجاهات المعبر عنها لف يا أثناء القياس كدليل على 

اتجاهات الفرد الحقيقية، لإذا نحينا جانبا الشخ  الذي يقدل استجابات لبنود 

 -غير االتجاه  -المقياس تختلف عما يعتقد ليه لعت، لإن هناى عدة عوامل 

 االتجاه منها: تؤثر لي  صدار االستجابة على مقاييس 

 خصال المبحوثين كالميل لل هور بشكل جذاب اجتماعيا، أو الميل لتذعان -

وقبول كل ما يقدل له بنض الن ر عن مضمونه، أو تتأثر دقة استجاباته 

 بعاداته لي التعبير اللنوي، والفروق الفردية لي لهل البنود، أو الفروق

  .قةالمتعلقة باإلطار المرجعي أي المواقف الساب

 محددات األداة حيث تتأثر االستجابة بعوامل مثل أساليب التنيير اللف ي -

كاإلسهاب، وطرق ترميز اإلجابات  ما األسئلة المفتوحة النهاية، أو المنبهات 

 .األسقاطية، وأثر وجهة االستجابة

 كما تؤثر عوامل موقف القياس وال روف التي يتل ليها على استجابة -

 :  ــن التقليل من تأثير الدخيل للعوامل السابقة بالفرد، وباإلمكا

  يجاد عتقة جيدة مع المشارى، وذلى بتعلل مهاراته، واإللمال بثقالته .  -

 صياغة األداة بشكل يقلل من تأثير العوامل الخارجية.  -
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 استبعاد المشاركين الذين ي هرون تأثرا واضحا بالعوامل الخارجية.  -

 ستطاع على  ستراتيجية واسعة للقياس باستخدال أكثر مناالعتماد قدر الم -

طريقة لقياس االتجاهات مما يتيح لرصة معالجة  حد  عيوب الطرق 

 .األخر 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

222 

 الثاني عشر الفصل

 تحليل المضمون

بدأ استخدال تحليل المضمون منذ العشرينات من القرن الماضي لي      

ثل انتشر  لى العلول األخر  كعلل االجتماع وعلل الصحالة واإلعتل أوال، 

( 1926النفس وعلول السياسة والتربية ...الخ ... لقد قال مالكول ويلي )

بدراسة عن " صحالة البلد" حيث حدد بمقتضاها الموضوعات التي تتناولها 

 الصحالة وقال بتصنيفها حسب لئات معينة للتحليل .

لقي اهتماما  1930شمل األدب لفي عال وقد توسع تحليل المضمون لي     

كبيرا بفضل الدراسات التي أجراها "الزويل" وزمتؤه ليما يتعلق بالدعاية 

والرأي العال، ووسائل االتصال الجمعي، كما توسع استخدامه لي مجاالت 

 متعددة بعد الحرب العالمية الثانية.

يستخدل لي تحديد  أما لي مجال العلول االجتماعية لإن تحليل المضمون     

 آثار االتصال وتحليل الخطب ومختلف مواد اإلعتل.

لذلى لإن تحليل المضمون يحاول الكشف عن خصائ  المادة اإلعتمية      

 وعناصرها األساسية من أهمها:

 ماذا قيل )الموضوع(.  -

 كيف قيل )الشكل أو األسلوب(.  -

 المستقبلين(.لمن )الجمهور المستهدف من عملية االتصال أي  -

من القائمين باالتصال: كشف أهدالهل، ومقاصدهل، وخلفياتهل، و رولهل  -

 النفسية والثقالية(.
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 لماذا ؟.. أي ما هي مسببات العملية االتصالية والدوالع من ورائها. -

 بأي تأثير أو استجابة. -

 :أوال : تعريف تحليل المضمون

يل المضمون تراوحت لي قيمتها تعريفات كثيرة أعطاها العلماء التحل     

( الذي ذهب  لى أن 1952ومعناها، ومنها التعريف الذي وضعه "بولسون" )

تحليل المضمون هو أسلوب أو أداة بحث لوصف المحتو  ال اهر أو 

 الواضح للرسالة اإلعتمية وصفا كميا وموضوعيا و من ما .

علماء التحليل وعلى الرغل من التعريفات الكثيرة التي أعطاها ال     

المضمون  ال أن تعريف "بولسون"  ل هو األهل والمعبر عن حقيقة 

 المنهج، وسوف نختصر بعض التعريفات ليما يلي:

 .  ن تحليل المضمون يعني تنقية المضمون وبلورته ليتسنى وصفه وصفا1

 كميا وكيفيا. 

ماعات ج . هو أداة للمتح ة لكنها ليست متح ة مباشرة لسلوى ألراد، أو2

أو من ختل مقابلتهل، والحصول منهل على  جابات معينة و نما هي متح ة 

غير مباشرة، تقتصر على تحاليل مضامين المادة االتصالية للحصول  لى 

 الدارسة.  استنتاجات صحيحة، ذات صلة بفروض

شفل   ن التحليل يتناول الخصائ  اللنوية والرمزية للمادة االتصالية و -3

خضع للضبط الدقيق، وأنه يسعى لتحويل المضمون  لى مادة مصطلحات ت

قابلة للتلخي  والمقارنة والقياس الكمي، وتحليل المضمون، ويقول على 

 .أساس تكرارات ورود هذه الخصائ  بطريقة ن امية
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موضوع  يسعى الباحث  لى عمل تصنيف كمي يقسل بمقتضاه المضمون - 4

 واضحة .  ى قواعد محددةالتحليل  لى لئات محددة استنادا  ل

 :ثانيا: وحدات تحليل المضمون

حاول العلماء تحديد وحدات تحليل المضمون، وبعد التطورات التي      

شهدها هذا المنهج استقر رأي العلماء على خمس، هي: وحدة الكلمة حيث 

يقول الباحث بتحليل كلمات الشعارات، والخطب مثل كلمة عنف، أو حرية، 

ع، و يتمثل لي الفكرة التي تتمحور حول مشكلة، ووحدة ووحدة الموضو

الشخصية وهي قد تكون خيالية أو تاريخية، وتستعمل لي تحليل القص  

والسير والتراجل ، أما وحدة المفردة لتتمثل لي وحدة الطبيعة التي 

كتابا ، أو مقاال أو قصة أو برنامجا تلفزيا،  يستخدمها منتج المادة وقد تكون

وحدة لهي مقاييس الزمن والمساحة، وهي عبارة عن تقسيمات أما أخر 

مادية مثل عدد السطور أو األعمدة ...الخ .. و ن را ألهمية الوحدات التي 

يقول على أساسها منهج تحليل المضمون لسوف نتناول كل واحدة على حده 

 ليما يلي:

و قد . وحدة الكلمة: الكلمة هي أصنر وحدة تستخدل لي تحليل المضمون 1

تشير الكلمة  لى معنى رمزي معين، كما قد تحدد عن طريق بعض 

المصطلحات أو المفهومات التي تعطيها معنى خا . وعندما تستخدل الكلمة 

كوحدة و تحليل المضمون لإن الباحث يضع قوائل يسجل ليها تكرارات ورود 

 كلمات، أو لئات مختارة عن المادة موضوع التحليل.
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يقصد بها الوقوف على العبارات أو األلكار الخاصة  . وحدة الموضوع 2

بمسألة معينة، ويعتبر الموضوع أهل وحدات تحليل المضمون عند دراسة 

 ة عن االتصال وتكوين االتجاهات. اصثار الناجم

وحدة الشخصية، يقصد بها تحديد نوعية و سمات الشخصية الرئيسية  .3

تكون الشخصية خيالية كما قد  التي تزيد العمل األدبي بصفة خاصة ، وقد

مكن تصنيف تكون أيضا حقيقية وهذا يحتل قراءة العمل األدبي بأكمله حتى ي

 .الشخصيات التي وردت به

وحدة المفردة، ويقصد بها وسيلة االتصال نفسها، لقد تكون كتابا أو مقاال  .4

ا كان أو قصة أو حديثا  ذاعيا أو خطابا، وتستخدل المفردة كوحدة التحليل  ذ

هناى عدة مفردات، وكذلى تمكن تصنيف العمل األدبي حسب نوعية 

 موضوعاته السياسية االجتماعية والدعائية. 

وحدة المساحة و الزمن، وتتمثل لي تقسيل المضمون تقسيمات مادية  -5

ولكي ينجح الباحث لي  سواء بالنسبة لمواد االتصال المرئية أو المسموعة

يه أن يقسل ذلى  لى وحدات للتحليل أي الوحدة تحليل وحدات المضمون عل

التي ستعطي درجة و التي قد تكون كلمة أو جملة أو لقرة أو عمود أو مقال 

أو موضوع أو لكرة شخصية ، كما قد يكون سنتيمترا من المساحة التي 

 تشنلها الرسالة االتصالية أو دقيقة من اإلرسال اإلذاعي التلفزي.

سهل وحدات التحليل أكثرها ثباتا، على أساس عدد والكلمة أبسط و أ     

 مرات ورود ودرجة شدة الكلمة المحددة لي الن .

ولكن  ضفاء المعنى على التحليل قد يفرض على الباحث اختيار وحدات      

 أخر  مثل الجملة أو الفقرة أو الفكرة.
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من واختيار الجملة كوحدة للتحليل قد يصادف صعوبات بدورد، لكثير      

مات معارض محايد ( و التي تبدأ بكل -الجمل يصعب تحديد اتجاهها )مؤيد 

 .مثل : لكن،  ال، أن ، مع ذلى

لذلى يثار اختيار الفقرة كوحدة للتحليل ، ولق ما يتطلبه هدف البحث،      

وربما العمود أو المقال ، كما قد تكون الفكرة هي وحدة التحليل واختيار 

رة التميز بين الفكرة المركزية ، و األلكار لي مجملها الفكرة أيضا يثير ضرو

، وهل مساحة لكرة تبلغ ضعف مساحة لكرة أخر  تعني  عطاء األولى 

 درجتين و األخر  درجة واحدة؟

وبالنسبة لتحويل المضمون  لى صياغة رقمية ، أي تحديد تكرار كل لئة      

ى ولقا لها كل لئة لي شكل أرقال أو نسب مئوية بمعنى  تباع قاعدة تعط

درجة واحدة أو مضاعفاتها وهذه الدرجة التي يعطيها الباحث تأخذ أشكاال 

مختلفة تختلف باختتف وسيلة االتصال الجماهيرية ، وباختتف المادة 

االتصالية أي رسالة موضوع التحليل لوحدات الزمن من دقيقة وثانية هي 

سلة عبر اإلذاعة والتلفزيون، التي تستخدل بالنسبة للرسائل االتصالية المر

سواء بالنسبة لسماع الصوت، أو  هور الصورة.  حداهما أو كتهما معا. 

وبالنسبة للمواد المطبوعة، لإن وحدة السنتيمتر هي التي تستخدل كما قد 

تستخدل أيضا وحدة السطر، ووحدة العمود، ووحدة الصفحة، وأجزائها، كما 

الشخصية، أو وحدة الموضوع، أو وحدة قد تستخدل وحدة الكلمة أو وحدة 

لكنها قد  -الفكرة، ويعتبر تحليل الموضوع واأللكار أكثر صعوبة وتعقيدا 

تكون ذات أهمية كبيرة لي الدراسات التي تركز عليها المعاني والعتقات بين 

 مدلوالت المضمون وذلى
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 سمقارنة بالسهولة النسبية التي يح ى بها تحليل الكلمة ومقايي     

 .والزمن المساحة

 :ثالثا: لئات تحليل المضمون

لي الحقيقة  نه ال توجد قوائل جاهزة معدة سلفا لفتات التحليل يختار من      

بينها أي باحث، ذلى أن التصنيف الذي يقول به كل باحث،  نما يستمد قوامه 

 وطبيعته من المادة االتصالية ذاتها، بل قد يقول باحث لي العلول السياسية

بتصنيف الفئات التحليل لي مادة اتصالية تختلف عن ذلى التصنيف الذي 

يقول به باحث لي اإلعتل لنفس المادة، وذلى نتيجة اختتف أهداف البحث 

االهتمال التي تسيطر على كل لد  كل منهما، واهتمامات الباحث وبؤرة 

 .حالة

ضوع، و التي من أهل تقسيمات لئات التحليل التقسيل  لى لئات المو     

 و التي تتعلق بالسؤال: كيف قيل ؟تتعلق بالسؤل: ماذا قيل ؟ ولئات الشكل، 

 لئة الموضوع أو ماذا قيل..؟ -1

أي محتو  المادة االتصالية، وما تشتمل عليه من ألكار وكلمات ومعان.      

ومن قضايا وموقف، وما تمثله هذه األلكار والمواقف، من اتجاهات بالتأييد 

رلض أو الحياد، واألساس أو المعايير التي بناء عليها يتل التمييز بين أو ال

هذه االتجاهات، وما قد تتضمنه المادة االتصالية من غايات أو أهداف أو مثل 

و قيل كالعدالة أو الحرية أو االنتماء الوطني أو أهداف القوة و الثروة أو 

هذه المعلومات، كما  سمات كالشجاعة أو الكرل أو معلومات مختلفة ومصادر

قد تتضمن األساليب واألدوات التي تتبع النايات واألهداف كالدعاية و اإلقناع 

 .الصراع أو



 

228 

كما قد يشير محتو  المادة االتصالية  لى خلفيات، ونوايا وأغراض      

محددة تستهدف جهة اإلرسال تحقيقها من وراء عملية االتصال، كما قد 

المستهدف خصائصه وجماعاته وما يرتبط به من تشير  لى نوعية الجمهور 

 .أهمية

تستهدف لئة الموضوع اإلجابة على السؤال: عتل يدور محتو  و     

الصحف..؟ ، وتستخدل أساسا بنرض الكشف عن مراكز االهتمال لي 

 المحتو  بالموضوعات المختلفة التي تعرضها الصحف.

، اقتصادية، عسكرية، مثل تقسيل الموضوعات  لى موضوعات سياسية     

أو تقسيل الموضوعات السياسية  لى  دينية، رياضية، اجتماعية ... لى أخره

موضوعات لرعية: معاهدات، قرارات سياسية، من مات دولية، ....  لى 

 أخره.

و هذه الحالة قد تعتبر الفئات هي نفسها وحدات التحليل التي يتل عليها      

أو تقدير القيمة كما سيأتي بعد أو يتل عد  العد والقياس من ختل التكرار

وحدات تحليل لي بناء الموضوع مثل عدة الفقرات" أو "الجمل" لتقرير 

صفة لئة الموضوع بدقة خصوصا االتفاقيات الدولية والعائد منها والتي قد 

تتضمن أكثر من جانب لي تسجيل أو رصد أشكال العائد وأنواعه والذي قد 

كريا ..ليتل تصنيفه لي اإلطار النالب لي العد وقياس يكون اقتصاديا أو عس

 وحدات التحليل. 

 لئة الشكل " أو كيف قيل..؟" -2

قد تضفي الجوانب الشكلية أهمية كبر  على الموضوع، وتتنوع هذه      

الجوانب الشكلية وتتراوع من التوقيت، أو الترتيب، واألولويات  لى استخدال 
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طباعة أو لي الصور والرسول، ان وتباينات لي الخطوط وأنماط معينة، أو ألو

المؤثرات الصوتية أو المرئية المستخدمة وغيرها من جوانب لها لي أو 

 .ميتها المركزية لي تحليل المضمونأه

وثمة أهمية رئيسية تمثلها عمليات اإلخراج الفني، و التطور الكبير لي      

ور تفوق ما هي عليه لي استخدال األلوان، والصور، والتقنيات، ونقل ص

الواقع، والتي يجب على المحلل أن يراعي أهميتها النسبية وما تضفيه على 

عناصر المحتو  الذي يقول بتحليله من مواد أو معان ختل مرحلة تحليل 

 الوثائق.

وتحقيق هذه الشروط يعتمد بالدرجة األولى على مهارة الباحث الن رية      

ستنتل األمثل لمرحلة التحليل المبدئي، التي يتل والتطبيقية من جانب، واال

 ختلها اتخاذ القرارات الخاصة بالترميز، ومنها تحديد ن ال التصنيف .

وهناى عدد من الفئات التي استخدمت لي بحوث كثيرة، وأصبحت مرشدا      

الكثير من الباحثين لي تحليل المحتو ، ويتل تقسيل هذه الفئات من حيث 

 لى قسمين رئيسيين:اتجاهها،  

األول يمثل مجموعة الفئات التي تصف المعاني واأللكار التي ت هر لي      

 المحتو  وهى الفئات التي تهتل باإلجابة على السؤال : ماذا قيل...؟ 

لئة االتجاه، وهي من أكثر الفئات شيوعا، حيث يتل تصنيف المحتو   -3

 لى مؤيد ، معارض،  يجابي،  بناءا على المثيرات أو المحدودات المختلفة

محايد وألغراض التصنيف الدقيق والتباين بين أوزان كثالة التأييد أو 

المعارضات التصنيف  لى ست لئات رئيسية وهي: اتجاه ايجابي مطلق، 
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اتجاه ايجابي نسبي / اتجاه متوازن / اتجاه سلبي مطلق/ اتجاه سلبي نسبي / 

 اتجاه صفري.

ه قدر التركيز على الجوانب االيجابية، أو السلبية وتعكس صفة االتجا     

كاملة أو نسبية، أو متوازنة عند عرض الجوانب االيجابية، والسلبية، بنفس 

 .القدر ونفس القيمة

أما االتجاه الصفري هو العرض الذي ال ي هر ليه أي جانب من الجوانب      

المعلن دائما لي  االيجابية أو السلبية لألشخا  أو الوسائل ذات االتجاه

موضوع االتجاه، بينما يمتنع عن اتخاذ رأي أو اتجاه لي الموضوع وت هر 

النتائج األخيرة حاالت الترقب، أو االنتصار، أو دراسة موضوع االتجاه، 

ويعتبر التنبؤ المسبق لد  الباحث، نحو األشخا ، أو الموضوعات من 

والدقة لي تحديد األوزان صعوبات تحليل اتجاه المحتوي، مما يتطلب الحذر 

والمعايير التي يتل على أساسها تحديد االتجاه، لالموضوعات المؤيدة هي 

التي تعكس الجوانب االيجابية لي موضوع االتجاه، والعكس لتتجاه 

 المعارض.

ويثير تصنيف االتجاه العديد من المشكتت المرتبطة بتحديد معايير      

بين مستويات التأييد أو المعارضة، ولذلى  التصور وأوزان الفئات للتفرقة

يعتبر االهتمال بوحدات التحليل لي مرحلة سابقة على تصنيف االتجاه مطلبا 

ضروريا الصدق االختبار ونتائجه، الن التصنيف يتل عادة بناء على  هور 

أو غياب مؤشرات معينة، وعدد الفقرات أو الجمل التي تعكس االتجاه مثل 

مو، والمشاركة والعكس عدل االستقرار، التفكى، و الضعف، االستقرار، والن

 والفساد، والتسيب ....  لى أخره.
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المؤشرات هي التي تعتبر وحدات التحليل التي يتل عدها، وقياسها،      

تمهيدا التصوير االتجاهات بناء على نتائج العد والقياس، ولذلى يتل تحديد 

أو تحديد األوزان، ودرجات الشدة  وحدات التحليل وقياسها، باإلضالة  لى

 .الميل التي تعكس كثرة االتجاه

 ة المعايير التي يتل على أساسها التصنيف،ئويرتبط بالفئات السابقة، ل     

التركيز على درجات الوالء أو سمات المجتمع / أو تكرار األلفا  والعبارات 

 الدالة مباشرة على االتجاه...  لى آخره.

ة الفئات الشائع استخدامها لئة القيل السائدة لد  ومن مجموع     

المجتمعات أو األلراد، وكذلى لئة األهداف التي تسعى المجتمعات  لى 

تحقيقها، وكذلى األلراد باإلضالة  لى لئة وسائل أو طرق تحقيق هذه 

 األهداف والنايات.

من وبذلى لإن دولة مثل  سرائيل تستهدف التوسع االستيطاني، كفئة      

لئات األهداف، وتسعى  لى تحقيق الهدف بالقوة المسلحة، كوسيلة من 

وسائل تحقيق األهداف، وكذلى قد يسعى الفرد  لى الثروة، أو السلطة، أو 

المركز االجتماعي ... وقد يستعين بالوسائل المشروعة أو غير المشروعة... 

 وهكذا .

لمجتمعات أو األلراد ويمكن استخدال لئة السمات أو الخصائ  لوصف ا     

أحداث  ليوكذلى استخدال لئة الفاعل، لتحديد الشخصيات التي تقول بادوار  .

 أو وقائع معينة.
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وتستخدل أيضا لئة المصدر أو المرجع، أو السلطة، لتحديد مصادر      

المحتو ، واإلجابة على األسئلة المرتبطة بالتأثير لي اتجاهات المحتو ، 

 ه .ومراكز االهتمال لي

ويستخدل التصنيف الجنرالي لي لئة منشأ الحدث أو المعلومات، لنجابة      

على األسئلة الخاصة بتحديد مراكز اهتمال المحتو ، باألماكن أو األقاليل ، أو 

 المناطق الجنرالية لي العالل

أما المجموعة الثانية أو القسل الثاني من التقسيل العال للفئات الشائع      

ها، لهي الفئات التي يتل من ختلها وصف أسلوب العرض أو النشر، استخدام

 وكذلى اإلقناع ،ومن هذه الفئات : لنة شكل النشر ، وتتناول التقسيل على

أساس لنون الكتابة اإلعتمية أو لنون العرض والتقديل لمحتو  

الموضوعات المختلفة، وكذلى استخدال العبارات التي تعبر عن األمال أو 

مال، أو التعريف والتفضيل، أو الحقائق واألماني، أو االستشهاد األع

 بالماضي أو الحاضر .

ومن لئات الشكل أو األسلوب أيضا استخدال العبارات الدالة على كثالة      

االتجاهات أو شدتها، وهي لئة االنفعالية، والتي تشير  لى العبارات الدالة 

 ... لى آخره.على التوكيد، أو التفضيل، أو الرلض، 

وذلى باإلضالة  لى أساليب أو وسائل اإلقناع، مثل االستماالت العاطفية      

أو العرض غير المتوازن لأللكار أو االستشهاد بالمراجع الخاطئة أو غير 

 الدقيقة.
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 ن تصميل الفئات وصب البيانات، والمعلومات ليها بشكل دقيق من      

ا ألهمية الفئات لي تحليل المضمون عتمات نجاع تحليل المضمون، ون ر

 لإننا نستنرق و تبيان أنواع مختلفة من الفئات وهي:

 أ. لئات نوع المادة االتصالية مثل نشرات األخبار اإلذاعية والتلفزيونية،

 ونصو  األخبار لي الصحف، والتعليقات اإلخبارية، والمتابعة الحية

 ء كبار المفكرين. لألحداث ودراسات وتحليتت معمقة للحدث، وآرا

 قليمي   لئات موضوع االتصال: ويمكن التمييز هنا بين لئات على أساس .ب

مثت محلي، أو وطني، أو عربي، أو أجنبي، أو عالمي، ولئات على أساس 

 اجتماعي.  نوعي: سياسي أو اقتصادي أو رياضي أو ديني أو ثقان أو

 ، و الدول قد تكونلئات الفاعل: دول من مات دولية، حركات سياسية ج.

أوروبية أو أسيوية أو عربية.... د. لئات اتجاه المضمون: مؤيد، معارض، 

 محايد.

. لتحقيق ضبط النتائج والتأكد من ثبات التحليل يمكن  تباع بعض الخطوات 8

 من بينها:

ضرورة أن يكون تحديد الفئات ووحداته دقيقا، وتعريف كل منها تعريفا  -أ

موضع اتفاق بين القائمين بالبحث، وهذا التحديد،  واضحا، محددا ليكون

والتعريف الدقيق من شأنه أن يحول دون التدخل بين الفئات أو غموضها، 

 وعدل متءمتها للمادة االتصالية. 

 :ليها يتحقق هذا التحديد والتعريف الدقيق لي الحاالت التي تتوالر -ب 

 ( الخبرة والدراية لد  الباحثين. 1)
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 الفئات ومتءمتها للمادة االتصالية موضوع التحليل.  ( بساطة2)

 ( توالر تعليمات دقيقة ومحددة لعملية التحليل وللخطوات المتتابعة.3)

ج. قد يقول أكثر من باحث بتحديد الفئات لي نفس الوقت المقارنة النتائج 

والوصول  لى تحديد أكثر دقة للفئات، بحيث ال يشوبها أي غموض أو 

بس لد  الباحثين كما يحتاج األمر  لى مراجعة دقيقة للفئات تضارب أو ل

والتأكد من صحتها ومتءمتها للبحث و عداد القائمة النهائية التي سيتولى 

 الباحثون القيال بعملية التحليل على أساسها.

د. التعديل المستمر لي قائمة لئات التحليل حتى يتل الوصول  لى تحديد أكثر 

تل اللجوء  لى استخدال مجموعة من المحكمين التقدير مد  دقة وثباتا، وقد ي

 متءمة قوائل لئات التحليل ودقتها . 

 :رابعا: خطوات تحليل المضمون

يعتمد تحليل المحتو  عند تو يفه لدراسة المشكتت على عدد من      

أو الخطوات المنهجية، بعضها ينتمي  لى خطوات المنهج العلمي العال، 

بصفة عامة، و األخر  تميزه عن غيره من المناهج، وتعتبر  العلمي البحث

 .من سماته األساسية

وتبدأ الخطوات المنهجية العامة شأنها شأن أي منهج أخر بالخطوات      

األساسية األولى لي البحث العلمي وهي تحديد المشكلة، والتي تدور عادة 

ها لي المعنى أو لي  طار من  طارات استخدال سابقة الذكر، أو تقترب من

الهدف . وتتميز المشكلة العلمية لي هذه الحالة بتمثيل المحتو  المنشور و 

سماته كعنصر من عناصر المشكلة، أو متنير من متنيراتها، يخضع للبحث 
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والدراسة لي  طار الوصف المجرد، أو لي  طار العتقات الفرضية مع 

 متنيرات أخر .

وات البحث العلمي، بعد ذلى،  لى صياغة وبينما ينتقل الباحث لي خط     

الفروض العلمية أو طرع تساؤالت، ثل تحديد مجتمع البحث واختيار ن لل 

العينات، لإنه و تحليل المحتو  يجب أن يسبق ذلى خطوة أساسية، تسهل 

بقدر كبير لي تيسير  جراءات التحليل والتأكيد من صدقها، وثبات نتائجها ، 

 .بدئيالم وهي خطوة التحليل

وبذلى تكون الخطوات المنهجية لي تحليل المحتو  كاألتي الخطوات      

 وتشمل: -المنهجية العامة 

 . اإلحساس بالمشكلة وتحديدها. 1

 . التحليل المبدئي. 2

 صياغة الفروض العلمية أو طرع التساؤالت . .3

 . تحديد ن ال العينات . 4

على عينة أصنر من الوثائق،  والتحليل المبدئي هو تحليل كيفي، يتل     

التحقيق عدد من الو ائف المرتبطة بإجراءات التحليل ونتائجه باإلضالة  لى 

الو ائف الخاصة باالقتراب من المشكلة العلمية ولروضها، بوضع  طار 

 قريب من مفهول الدراسة االستطتعية التمهيدية لمشروع التحليل الكلي.

ب من المشكلة العلمية، ولروضها، لان ولي اإلطار الخا  باالقترا     

التحليل المبدئي يسهل لي التحديد الدقيق للمشكلة وصياغة العتقة بين 
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عناصرها، باإلضالة  لى  سهامه لي تأصيل الفروض العلمية المصاغة، 

 والتأكد من صتحيتها لتختبار.

 أما و ائف التحليل المبدئي التي تسهل لي صياغة مشروع التحليل     

 النهائي و جراءاته، لإنه يمكن تلخيصها لي األتي:

صياغة مشروع الترميز: والذي يشمل تحديد وحدات التصنيف، ووحدات 

 التحليل، ووحدات العد والقياس.

استثارة األساليب اإلحصائية أو الرياضية للعد والقياس، وتحديد القيل      

 واألصناف الخاصة بالوحدات.

تحليل، وجدولة الفئات، والوحدات، وتقرير أساليب تصميل استمارة ال     

 البيانات الكمية وعقد المقارنات .

صياغة  جراءات الصدق المنهجي، ووضع المعايير الخاصة بتحقيق      

واختيار صدق اإلجراءات، وصدق النتائج، وبصفة خاصة لي الدراسات 

 الخاصة باالستدالل، أو التحليل االستداللي.

حوال يمكن االستفادة من الخطوات المنهجية للبحث النقدي، هذه األو     

الذي يعني جمع األدلة عن عناصر المشكلة، أو ال اهرة وحركتها لي السياق 

المترابطة  العال، وتقويمها، التخاذ القرارات الخاصة برلض أو قبول البيانات

 ال اهرة. وبالتالي التأكد من صدق االعتماد عليها لي دراسة المشكلة أوبها. 

باإلضالة  لى تحقيق الو ائف المرتبطة باإلطار الن ري للبحث و     

وأهداله، والو ائف المرتبطة باإلطار التطبيقي، وصياغة مشروع التحليل 

 النهائي، باإلضالة  لى ذلى لإن التحليل المبدئي يحقق نوعا من األلفة بين

االتجاهات الفكرية  الباحث، ووثائق التحليل وبياناتها، تسهل لي تكوين
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والعلمية للباحث، وتسهل لي تجاوز الصعوبات الخاصة بضخامة هذه 

الوثائق، و بياناتها، بجانب دعل المهارات المنهجية واللنوية اإلحصائية التي 

 .تعتبر ضرورة من ضرورات التحليل الكمي للمحتو 

 وعةترميز بيانات التحليل والمقصود بترميز بيانات التحليل مجم     

الخطوات التي يتل من ختلها تحويل الرموز اللنوية، لي المحتو  المنشور، 

 لى رموز كمية، قابلة للعد والقياس. وهذه الخطوات المنهجية هي التي تميز 

هذا المنهج عن غيره من مناهج البحث العلمي، ذلى أنه ال يتعامل مع الرموز 

ي  طار كمي، حتى أن الصفة اللنوية لي الوثائق لقط، ولكنه يتعامل معها ل

الكمية أصبحت تميزه دون أن تكون من محددات اسل المنهج أو عنوانه، 

وأصبحت هذه الصفة من المتطلبات األساسية للتحليل و استخداماته 

 المعاصرة.

 وتشمل عملية ترميز البيانات ثتثة خطوات أساسية :      

وهذه الفئات يمكن  تصنيف المحتو   لى لئات: حسب أهداف الدراسة، -

ي تشير  ليها وتسهل لي أو قياسها مباشرة، أو عد الوحدات الت عدها

 .تحديدها

الدراسة،  تحديد الوحدات التي يتل عدها أو قياسها مباشرة، لتحقيق أهداف -

 ويطلق عليها وحدات التحليل. 

وتسجيل  تصميل استمارة التحليل التي يتل بواسطتها جمع بيانات التحليل -

 .لفئات، ووحدات التحليل التي يتل عدها أو قياسهاا

التصنيف وتحديد الفئات: وتهدف هذه المرحلة  لى تقسيل المحتو  لي  -

الدراسة،  لى أجزاء أو خصائ  أو سمات أو أوزان مشتركة، بناءا  عينة
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على معايير للتصنيف يتل صياغتها مسبقا، وهذه اإلجراءات يطلق عليها 

تعتبر وحدات يضاف  ليها كل ما يتفق معها لي الخصائ  وهذه الفئات  لئات

، التي Classification Criteraوتعتمد معايير التصنيف  والسمات واألوزان

يتل تقسيل المحتو   لى لئات بناء عليها، تعتمد على حدود اإلطار الن ري 

لمشكلة البحث أو الدراسة، والعتقات الفرضية أو اتجاه التساؤالت، وكذلى 

 طار النتائج المستقاة من البحث. 

فئات توالر عدة شروط، حتى يتحقق وتتطلب عملية التصنيف وتحديد ال     

تحقيق استقتل الفئات، وهذا  للفئات الصدق المنهجي... وهذه الشروط هي

يعني أال تقبل المادة التي تل تصنيفها و  طار لئة معينة التصنيف لي  طار 

وضوعات الخاصة بمقاصد التطرف الديني، والتي لئة أخر ، مثل تصنيف الم

يتل تصنيفها على أنها موضوعات أمنية، بمكن تصنيفها لي نفس الوقت لي 

  طار الصحوة الدينية.. وهكذا .

ولذلى يجب تحديد معالل الفئات بدقة شديدة، بحيث يمكن تميزها بسهولة      

 .ويسر، وبصفة خاصة ختل مرحلة  جراء اختبارات الثبات

أن يكون ن ال الفئات شامت، ويعني تحديد الفئات بحيث نجد لكل مادة      

لئة تصنف لي  طارها. وذلى حتى ال نجد ها الفئات  -محل التحليل -المحتو  

لئة "أخر .. " التي تتسع لكل ماال يمكن للباحث تصنيفه، وبشكل يؤثر على 

 صدق النتائج وثباتها.

كفاية أو متئمة ن ال الفئات األهداف الدراسة ويضاف للشروط السابقة،      

بحيث يمكن أن تجيب الدراسة، أو تسمح باختبار الفروض، وكذلى أن تكون 
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الفئات قابلة للتطبيق، وتضيف شيئا عن العملية اإلعتمية بصفة عامة 

 والصحفية خاصة، باإلضالة  لى مرونة هذا الن ال، وقابليته للعمل

 يلتصميل استمارات التحل -

يتل استخدال استمارة تحليل المضمون ختل عملية المتح ة، ورصد أو      

 تسجيل البيانات، والوحدات التي يتل عليها العد أو القياس .

وتعتبر هذه االستمارة لي حد ذاتها  طار متكامت للرموز الكمية بكل      

لباحث ولذلى يقول ا -وثيقة من عينة وثائق التحليل الصحف أو الصفحات 

 :بتصميل هيكلها العال بحيث تشمل األقسال التالية

 صفحاته.  البيانات األولية عن الصحيفة، مثل رقل العدد، وتاريخه، وعدد -

لئات التحليل. " وحدات التحليل، وهي نفسها وحدات العد لي حالة  -

 كوسيلة للرصد والتسجيل  استخدال التكرار

والقياس،  ماد على التكرار كوسيلة للعدوحدات القياس، لي حالة عدل االعت -

 مثل قياس المساحة أو الزمن . 

 متح ات يسجل ليها الباحث البيانات الكمية التي ال يسمح تصميل -

 االستمارة بتسجيلها تسجيت كميا .

وتعتبر بعد ذلى الجداول التفرينية جزءا مكمت الستمارة التحليل، بحيث      

بوثيقة واحدة من وثائق التحليل وتضل بياناتها تخت  االستمارة الواحدة 

 الكمية.

ويهتل الباحث أيضا بتصميل هذه الجداول ويفر  كل منها مجموعة      

البيانات الخاصة بمجموعة الوثائق ذات الخصائ ، أو السمات الواحدة، مثل 
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الوحدة الزمنية، أو وحدات التصنيف الرئيسية أو غيرها من المعايير التي 

 صنيف الوثائق على أساسها تبعا ألهداف الدراسةيتل ت

 تحديد أسلوب العد والقياس -

يعتبر التصنيف الذي يضعه الباحث لكل من لئات التحليل، ووحدات      

التحليل، األساس الذي يعتمد عليه لي تحديد أسلوب العد والقياس، ذلى أن 

مل مع الوحدات التعامل مع الوحدات الكبيرة مثل الموضوع يختلف عن التعا

األصنر كالجمل والكلمات، و ن كان هذا ال يمنع من استخدال تكرار النشر لي 

 الحاالت كمقياس لهذه الوحدات .

ويصطدل التكرار لي حاالت عديدة بصعوبة تعبيره عن القيمة أو الوزن،      

أو على سبيل المثال ال يمكن أن نقارن بين الموضوعات الفئوية على أساس 

الفئة دون أن نضع لي اعتبارنا مساحة، وموقع النشر، التي تعكس تكرار 

 .القيمة الحقيقية للموضوع أو تؤكد االتجاه لي الوسيلة اإلعتمية

ولذلى تثير هذه المرحلة عند الباحث محاولة اكتشاف العتقة بين      

المتنيرات الخارجية المصاحبة للموضوع عند النشر مثل المساحة، والموقع 

 الصفوف والصفحات وكذلى مساحة العنوان. من 

 جمع البيانات الكمية -

وتتل هذه الخطوة على مرحلتين األولى وتستخدل ليها استمارة تحليل      

البيانات الخاصة بكل وثيقة، أما الثانية ليتل ليها تصنيف االستمارات  لى 

لفئات مجموعات طبقا لمعيار التصنيف الذي يراه الباحث، مصدر/زمني / ا

..... لى أخره، ثل تفريغ المجموعات لي الجداول التفرينية، بكل تصنيف على 

 حده وذلى لتسهيل استخراج النتائج وعرضها بإحد  الطرق اإلحصائية.
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 استخراج النتائج وعرضها  حصائيا.  -

  جراء اختبارات الثبات والصدق. -

الستداللي، لإن هذه ون را ألهمية اختبار الثبات والصدق لي التحليل ا     

الخطوة تعتبر من الخطوات األساسية لعملية التحليل، وتتل أثناء العمل وبعد 

 .ع كل مرحلةالنتائج، وقبل التفسير، باألسلوب الذي يتفق م

 التفسير واالستدالل: وهي المرحلة األخيرة التي يجيب ليها الباحث على -

 كل التساؤالت المتعلقة بأهداف الدراسة.

 :: طريقة تسجيل تحليل المضمونخامسا

ينطوي منهج تحليل المضمون على مجموعة خاصة من اإلجراءات      

والمشكتت خاصة ليما يتعلق بأدوات جمع البيانات، أول هذه الصعوبات أن 

من المناهج ال يتطلب بالضرورة  عداد استمارة استبيان أو اختبار الن هذه 

 ين مشاركة مباشرة.المناهج ال يستلزل مشاركة المبحوث

لهذا، لإن الباحث ، ينبني أن يعد سجت خاصا يدون ليه البيانات التي      

يحصل عليها من مصادر المعلومات التي سبقت اإلشارة  ليها. ويمكن 

 تصنيف اإلجراءات المرتبط بصحيفة التسجيل  لى ثتثة أنواع:

 حدة الدقيقةوهي الو -يجب اختيار وحدة للترميز  -. وحدة الترميز أ

للمضمون التي يسعى الباحث  لى قياسها، ووحدة التحليل هذه يمكن أن 

لقرة أو  من كلمة واحدة، جملة -تختلف لي ضوء طبيعة الدراسة الخاصة 

 سمة ويمكن أن تكون مقاال، قصة ، ليلما. 



 

242 

الباحث  ب. الفئات بعد االنتهاء من اختيار وحدة الترميز المناسبة، يجب على

 ستراتيجية للقياس، ويعتمد تحليل المضمون بدرجة كبيرة على أن يضع 

تكوين مجموعة من الفئات التي يتل لي ضوئها تحليل المضمون، ويتطلب 

هذا بصفة أساسية وضع كل حالة سواء كانت شخصية خيالية، كلمة، مقال، 

مراعاة لعدل تداخل الفئات ولهذا لإن أي  للل، لي وحدة من هذه الفئات وذلى

ية خيالية صنفت على أنها" ذكر" ال يمكن بأي حال من األحوال شخص

 .أنثىتصنيفها على أنها 

 الترميز : قبل القيال بعمليات الترميز يجب أن يتل جمع البيانات وكذلى -

تصنيف الموضوعات التي تل اختيارها كعينة، وعملية الترميز من الممكن أن 

ولكن كيف لنا أن نعرف،   يقول بها شخ  لقط، أو شخصان على األكثر. 

ضوء هذه ال روف، أن نتائج تحليل المضمون تعكس شيئا ما مختلف عن 

حكل الفرد الذاتي الذي قال بالترميز بمفرده؟  لى أي مد  يختلف تحليل 

المضمون عن أي تحليل شخصي يمكن ألي شخ  القيال به دون  عداد أو 

وضوعية تحليل المضمون، تدريب رسمي ؟  ن الباحث الذي يريد التأكد من م

خاصة التحليل الذي يقول بترميزه شخ  واحد، يجب أن يحدد بدقة كل 

الفئات عتوة على أن تكون له طريقته الخاصة لي استخدال صحيفة التسجيل 

وبهذا لإن صحيفة التسجيل يجب أن يكون مرلقا بها بعض التعليمات 

 تخدمة.المكتوبة وكذلى التعريفات الدقيقة للمفاهيل المس

كما أن هناى موضوعات متعددة للتحليل مثل تحليل الشعارات التي      

تستخدل لي مناسبات قومية، وتحليل التمثيليات واأللتل والجرائد عند معالجة 

موضوع معين، تحليل دعاية األعداء وشخصية الكاتب، وتحليل النكتة، 
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قيل التي تتضمنها واألدب الشعبي، وبرامج اإلذاعة والتلفزيون، وتحليل ال

 المواد األدبية.

ويستخدل المنهج التحليلي المؤشرات واألدوات والوسائل الكمية بدرجة      

وان كان كل من النوعين من  -أكبر من المؤشرات الكيفية أو النوعية 

المؤشرات يعتبران ضرورة تحليلية، وتوضع المؤشرات الكمية لي  طار 

رياضية أو جداول  حصائية تفسر أبعاد  لتضمنها نماذج معادالت أو دوال

التحليل ، خاصة باستخدال التجريد كمحور تحليلي كمي، سعيا وراء المزيد 

للحقائق، ويدعل الباحث منهجه بالمنطق والمدركات  من الدقة العلمية

بين المنيرات لي  طار القواعد الحاكمة لسلوكها،  الواقعية إليضاع العتقات

ستقلة أو تابعة، و براز تفاعل هذه العتقات وانعكاسها سواء كانت متنيرات م

 بدقة لي صورة حقائق علمية .
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 الثالث عشرالفصل 

 القياس السوسيومتري

لكي تصل  لى الموضوعية أكثر، اتجهت العلول االجتماعية منذ      

العشرينيات  لى االستعانة بكل المقاييس التي تؤهلها ألن تقترب من العلمية 

والموضوعية ويصبح القياس أحد األدوات المنهجية القادرة على تمكين 

القضايا المطروحة على العلول االجتماعية من أن تكون قضايا علمية أي 

 ابلة لتختبار والتحقق.ق

وتختلف مقاييس ال واهر االجتماعية باختتف ال واهر نفسها، ولكن      

لعتقات بين أعضاء الجماعة هي المعلول أن المقاييس التي تتناول قياس ا

األكثر شهرة واستعماال لي مجال العتقات االجتماعية كقياس درجة الشد 

والجذب والنفور بين ألراد الجماعة وكلها تتل عن طريق استعمال المنهج 

 السوسيومتري.

ولعل أول من قال بتأسيس هذا المنهج هو العالل األمريكي "جاكوب ليفي      

حاول أن يضع له قواعد علمية ثابتة، ويصمل طرقه، وقد بدأ  مورينو" الذي

بمحاولة ايجاد تقنية لدراسة األوضاع السيئة لتجئين لي  حد  المعسكرات، 

بعد الحرب العالمية األولى ومحاولة تحسين وضعيتهل النفسية واالجتماعية 

 تطيعون التشكل لي جماعات صنيرة. بحيث يس

ورينو" تعطي معنى متنيرا أو محددا لقوانين لالسوسيومترية حسب "م     

 التطور االجتماعي والعتقات االجتماعية، كما أنها تفسر لي ضوء بناء
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الجماعات االجتماعية الداخلية ودراسة األشكال المعقدة الناجمة عن قو  

 التجاذب والتنالر بين أعضاء الجماعة.

 :اوال: تعريف االختبار السوسيومتري

ختبار السوسيومتري هو الوسيلة الشائعة حتى اصن لتقدير يعتبر اال     

 من الجماعات وقيامها  لى حد ما. العتقات االجتماعية لي جماعة نوعية

 والقول هنا بالعتقات االجتماعية لإنما نستثني العتقات الرسمية مثل     

تقات عتقة األستاذ بالطالب أو المشرف بالعمال، و نما نقصد لي الواقع الع

ذات المركبات النفسية االجتماعية التي تنشأ بين أعضاء جماعة لها من 

 الفرصة ما يمكنها من مزاولة التفاعل الحر المباشر على لترة كالية من

 الزمن دون قيود أو لوائح محددة. 

 واالختبار السوسيومتري يساعد على لهل تركيب الجماعة وكيفية بنائها،     

 لقادة والمنعزلين والمنطويين واألطراف المتنازعة أوحيث يمكن اكتشاف ا

  .المتنالسة من أجل سيادة المجموعة وقيادتها عن طريق هذا االختبار

واالختبار السوسيومتري لي أبسط تعريف له هو مجموعة من األسئلة      

على المفحو  لمعرلة اختياره أو رلضه ألعضاء الجماعة التي  تطرع

 بة لمواقف اجتماعية محددة، وبطبيعة الحال لإن ذلى يتطلبينتمي  ليها بالنس

 بالضرورة ترتيب األعضاء حسب اختياره أو رلضه. 

تتلخ  طريقة "مورينو" لي  عداد بعض األسئلة التي تعبر عن بعض      

االجتماعية الواضحة لي حياة األلراد تسألهل عن اختياراتهل أو  المواقف

 .رلضهل بالنسبة لهذه المواقف
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 مثال ذلى ليما يلي: و     

  ذا كانت الجماعة جماعة مدرسية. 

أكتب اسل صديقى الذي تحب أن تجلس بجواره لي القسل.  ذا كان العدد  -1

 .اكتب األسماء حسب ألضلية الترتيبأكثر من واحد ل

1  .........2  .........3 ..............4 ............... 

 ب أن تقضي معه يول الجمعة. أكتب اسل صديقى الذي تح -2

  ذا كان العدد أكثر من واحد لاكتب األسماء حسب األلضلية ... لخ ..

وهكذا بالنسبة لكل المواقف االجتماعية األخر  مثل الذهاب  لى النادي،      

رحتت الزيارة لي  االشتراى لي المباريات الرياضية: الخروج  لى

 .المنزل،...الخ

 :ار السوسيومتريثانيا: شروط االختب

وضع "مورينو" عدة شروط لتختبار السوسيومتري پري ضرورة      

 وجودها حتى يفي االختبار بنرضه، وهذه الشروط هي: 

يجب أن يجر  االختبار لي جو يطمئن المفحوصين من ناحية عدل  نشاء  -1

 ذاعة استجوابهل سواء لي االختيار أو الرلض، أي أن يكون الباحث  أو

 كل الحر  على عدل  لشاء نتائج االختبار.  حريصا

يجب أن نوضح حدود الجماعة لأللراد، بمعنى أن يفهل المفحو  جيدا  -2

أين تكون اختياراته أو رلضه، على سبيل المثال: بحث عن طلبة علل  من

االجتماع السنة األولى( يجب أن نوضح الموقف. هل لي المدرج أو أثناء 

 وج( بالضبط... لخ.األعمال التطبيقية )الف
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 يجب تحديد الموقف االجتماعي الذي يراد من الفرد أن يختار أو يرلض -3

ليه، وهذا الموقف يتنير بتنير الجماعة، مثت: موقف الجماعة المدرسية 

 يختلف عن موقف جماعة العمال أو االداريين... لخ. 

 ن متصتيجب أن يكون الموقف االجتماعي موقفا حقيقيا، بمعنى أن يكو -4

بعمق بحياة الجماعة مشتقة من طبيعة نشاطها، لعلى الباحث أن يراعي ذلى 

متصل تماما  عند تصميل االختبار السوسيومتري، ليختار من المواقف ماهو

 بالحياة اليومية وبذلى يعطي االستجابة الحقيقية 

 . يجب على الباحث أن يراعي لي تعليمات االختبار،  عطاء الفرصة لأللراد5

 ألن يختاروا أو يرلضوا أي عدد يشاءون دون التقيد بعدد معين 

 . يجب أن يتح  أعضاء الجماعة أن هناى أهمية لتختبار السوسيومتري6

الذي يطبق عليهل، وعليه لإنه يصبح لزاما على الباحث أن يأخذ لي اعتباره 

 اختيارات ورلض أعضاء الجماعة.

  :د مورينوثالثا: ركائز المنهج السوسيومتري عن

موضوع  -2ن رية،  -1يقسل "مورينو" منهجه  لى أربعة موضوعات:      

 البيانات.  أداة لجمع 4منهج للتحليل،  -3البحث، 

 وتتناول بايجاز هذه الموضوعات على النحو اصتي:      

 ركائزن رية قياس العتقات االجتماعية: -1

د  "مورينو" على دعامتين ترتكز ن رية قياس العتقات االجتماعية ل     

مستقلتين ومرتبطتين هما "التلقائية واالبتكار" حيث يتساءل "مورينو" عما 

هو قياس العتقات االجتماعية بالمعنى الدقيق؟ ويجيب على تساؤله بقوله: 
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أن حجر الزاوية بالنسبة لقياس العتقات االجتماعية هو مبدأ التلقائية 

د   لى وجود منهج تجريبي صالح للتطبيق المبدأ الذي أ واالبتكار، ذلى

 بالنسبة لكل العلول االجتماعية. 

 قياس العتقات االجتماعية كموضوع للبحث: -2

ير  "مورينو" أن هذا الكون التنهائي يمتل  بنتائج التفاعل بين الخلق      

 أو االبتكار والتلقائية لإنجاب األطفال وتربيتهل يتل بالتفاعل بين التلقائية

واالبتكارية، على اعتبار أن التلقائية تسير استجابة الفرد، ومن ثل تتاع له 

 لرصة االبتكار. 

 :قياس العتقات االجتماعية كاداة لجمع البيانات -3

يجمع قياس العتقات االجتماعية البيانات بوسيلة خاصة به هي االختبار      

 السوسيومتري )سبق الحديث عنه(. 

 :االجتماعية كمنهج تجريبي قياس العتقات -4

يهدف منهج قياس العتقات االجتماعية  لى الكشف عن شبكة العتقات      

ستخدل لي تحديد أبنية االجتماعية بين األلراد من تجاذب وتنالر، كما ي

 .الجماعات

 : رابعا: خصائ  منهج قياس العتقات االجتماعية

ال يفترض  ئع الحياة الماديةضرورة تشابه التجربة السوسيومترية مع وقا -1

منهج قياس العتقات االجتماعية التراضات للسفية ثل يتناولها بأسلوب 

للسفي أيضا، و نما تهدف التجرية السوسيومترية  لى  ثارة اهتمال ألراد 
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الجماعة حول الطريقة السوسيومترية، واعتمادها لي االختبار 

 السوسيومتري.

 :ختياراتهل اإليجابية والسلبية تاحة الحرية لأللراد لي ا -2

 ن الجماعات اإلنسانية تسودها  واهر التجاذب والتنالر، وعلى هذا لإن      

استجابتهل على أسئلة االختبار السوسيومتري يمكن تناولها بطريقة التحليل 

السوسيومتري أن تحدد أماكن هؤالء األلراد لي البناء االجتماعي وأعماقه 

أبنية لرعية، بمعنى أن المنهج السوسيومتري يستعين وما ينقسل  ليه من 

 بالطريقة الذاتية للوصول  لى دراسة موضوعية للعتقات االجتماعية. 

يعطي قياس  المساواة بين أهمية العتقات االجتماعية الصنر  والكبر  -3

العتقات االجتماعية أهمية قصو  للعتقات االجتماعية الصنر  

Microsociologie  كذلى دراسة العتقات االجتماعية لي بداية تكوينها وأي

أي دراسية العتقات   , Macro Sociologie العتقات االجتماعية الكبر 

بين األلراد والجماعات التي تؤدي  لى تكوين الن ل والسنن االجتماعية على 

أساس التفرقة التي وضعها "جورليتش" حيث يؤكد "مورينو" أهمية دراسة 

 ت الصنر  ألهميتها لي دراسة العتقات الكبر . العتقا

استخدل "مورينو"  ابتفار وسائل لعرض وتحليل البيانات السوسيومترية -4

لي تصوير شبكة العتقات االجتماعية وسائل مبتكرة مثل المخططة 

 Matrice" ." وكذلى المصفولة االجتماعيةSociogrammeاالجتماعية "

Sociale. 
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 الجماعات: دراسة شيئية -5

قال "مورينو" بتطبيق االختبار السوسيومتري على تلميذات مدرسة      

بقصد توزيع لتيات هذه المدرسة على المنازل طبقا لتفضيتتهل 

السوسيومترية وبمحض الصدلة تبين له أنه من الميسور باستخدال معلومات 

متماثلة لي  ين عدة مجموعاتهذا االختبار، القياس درجة االلتحال الداخلي ب

 .العدد

ومن هذا يتبين أن منهج قياس العتقات االجتماعية يهدف  لى قياس      

شركة العتقات االجتماعية بما ليها من عتقات التجاذب والتنالر والرلض 

وعدل االكتراث، كما يهدف  لى تحديد األبنية للجماعات المختلفة وتوضيح 

 هذه الجماعات. المراكز وا كونات السوسيومترية أللراد

 :خامسا: أدوات المنهج السوسيومتري

 ابتكر "مورينو وتتميذه بعض األدوات الخاصة بالمنهج السوسيومتري     

 وهي:

 االختبار السوسيومتري. -

 المخططة االجتماعية والمصفولة االجتماعية.  -

 تمثيل األدوار. -

 .طريقة تحليل البيانات السوسيومترية -

االختبارات السوسيومترية تستخدل لي جمع البيانات، ثل بمعنى أن      

تعرض لي أشكال تخطيطية رقمية، وهي المخططات والمصفولات 

االجتماعية، وعندما تكشف المخططة االجتماعية عن وجود ألراد منعزلين أو 



 

251 

حاالتهل واستخدال تمثيل األدوار معهل  ذا تطلب األمر  معزولين يمكن دراسة

البيانات السوسيومترية لتحديد أبنية الجماعات بقصد الوقوف ذلى، ثل تحليل 

على سوسيومتريتها، وهذا للوقوف على سوسيومترية المجتمع ككل ليما 

 بعد. 

سادسا: كيفية استخدال المنهج السوسيومتري لي البحث 

 :االجتماعي

 ة استخدال المنهج السوسيومتريلكي نعطي صورة واضحة عن كيفي     

يل لن الجماعات الصنيرة لي التن يل ةماعي نستشهد بدراسالبحث االجت

بالمنهج السوسيومتري  الباحث ليها انشهادة الدكتوراه، والتي استع

الستخراج الجماعات الصنيرة من كل األشكال االجتماعية الموجودة بالمصنع 

موضوع البحث، واالختبار الذي تل  جراؤه ال يعتبر اختبارا سوسيومتريا 

كلمة ألن هذا االختبار يتطلب تولر شروط، وحساب اتجاهات دقيقة، بمعنى ال

والوصول  لى أرقال كمية، مضبوطة  لى حد ما، ولكن الذي أجريناه يدخل 

ليما يطلق عليه بعضهل االختبار شبه السوسيومتري، أي أننا اقتصرنا ليه 

على وضع استمارة تحمل اسل العامل، ومهنته وتخصصه وتضل سؤاال واحد 

و "مع من تفضل العمل" وذلى بهدف معرلة زمتء العامل لي الورشة، أو ه

القسل الذي يشتنل ليه حتى يمكن استخراج الجماعات العمالية، واكتشاف 

 شبكة العتقات االجتماعية غير الرسمية 

 أهمية االختبارالسوسيومتري.

ولر لنا  ذا عدنا  لى مد  االستفادة من االختبار السوسيومتري لإنه ي     

معلومات حول مجاالت التوالق االجتماعي، أو عدمه لد  جماعات العمل لي 
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التن يل، كما يولر لنا تحديد العوامل االجتماعية التي تؤثر لي اإلنتاج، و 

المن مات الصناعية بوجه عال، وعوامل خفض الروع المعنوية، وحوادث 

الجماعات العمالية  العمل، والتنيبات، وعلى ضوء نتائجه يمكن  عادة بناء

بناء على رغبة األلراد الذين تربطهل ببعضهل عتقات  يجابية، وبالتالي 

يسهل االختبار السوسيومتري لي زيادة كفاءة األلراد، والجماعات، وزيادة 

 نتاجية المؤسسة ولمعرلة الفوائد العملية لتختبار السوسيومتري لإننا 

ماعية، والنفسية لي هذا النطاق، حيث األبحاث االجت نستعين بما توصلت  ليه

أن هذه األبحاث تؤكد على ضرورة  تاحة الفرصة للعاملين الختيار زمتئهل 

 الذين يفضلون العمل معهل. 

لقد وجد "تريست" لي منجل  نجليزي للفحل أن العمال يؤدون أعمالهل      

اروا بالطريقة التقليدية لي جماعات، حيث سمحت اإلدارة للعمال أن يخت

أولئى العمال الذين يفضلون العمل معهل، وكان سر رضائهل أنهل كونوا 

جماعاتهل هذه بمحض اختيارهل، وأن كل عامل منهل اعتبر نفسه جزءا من 

الجماعة وبعد هذا تدخلت اإلدارة لتفرض قيودها على الجماعات، عندها 

ياب بينهل انخفضت دوالع العمال، وقل  قبالهل على العمل، وارتفع معدل الن

 . تتفكى بما جعل الجماعة

يتضح من ختل هذه التجربة أن العمال أتاحت لهل  دارة المنجل الفرصة      

الختيار زمتئهل، وأصحابهل للعمل معهل لي المرة األولى، لكان أن ارتفعت 

معنوياتهل، وزادت دوالعهل نحو العمل، ألنهل شكلوا جماعات غير رسمية 

أن تفرض عليهل من طرف اإلدارة، لذلى كانت بمحض  رادتهل، دون 

دوالعهل للعمل  يجابية وقوية، وعندما تدخلت اإلدارة لي المرة الثانية 
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لتفرض قيودها على العمال قلت اإلنتاجية، وقل  قبال العمال على العمل، 

 وتفككت جماعات العمل الصنيرة التي كانت متماسكة وايجابية.

% 50ل الباحثون  لى أن العمال ولروا مبلغ ولي  حد  الدراسات توص     

من تكاليف اإلنتاج عند السماع للنجارين، والبنائين، أن يختاروا من يعمل 

معهل، وقد عبر أحد العاملين عن قيمة هذه الطريقة قائت...أنه يبدو وكأن كل 

شيء ينساب بسهولة أكثر، وذلى يجعل اإلنسان لي راحة لي عمله، وال 

مشاجرة أو غير ذلى، كما أنه يشعر بأنه موجه ألداء العمل، يضيع وقته لي 

 ثارة، وتشويقا، حتى  ذا عمل العامل ساعات عمل أكثر لإنه  الذي أصبح أكثر

 سوف يحب لما حوله من أحباء وارتياحه لهل .

وهكذا يبدو أن طريقة القياس السوسيومتري تفيد اإلدارة والتن يل      

يتت اجتماعية متوالقة، ومتوازنة مع التن يل، بصورة عامة، لي  قامة تشك

حيث أن هذه التشكيتت تعمل على االنسجال والت لف، وتقلل من تنيبات 

بار السوسيومتري. العمال، وحوادث العمل، لهذه األسباب تأتي أهمية االخت

 طريقة  جراء االختبار السوسيومتري.

عادة عدة بنود لقياس   ذا كانت استمارة االختبار السوسيومتري تضل     

عتقات كثيرة ومتنوعة، لإننا اكتفينا بقياس عتقة واحدة هي عتقة الزمتء 

بالعمل، وتشكيلهل لجماعات صنيرة داخل  طار القسل أو الورشة، وعن 

طريق ذلى تل وضع مصفولات اجتماعية تضل أرقال العمال بدال من أسمائهل، 

االختيارات التي حصلوا عليها وخانات بها االختيارات التي أعطوها و

 ومجموع هذه االختبارات.
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وعن طريق هذا االختبار السوسيومتري تل استخراج الجماعات الصنيرة      

التي تتألف من عضوين  لى تسعة أعضاء كما حددنا حجمها لي التعريف 

اإلجرائي، وطبقنا عليها استمارة استبيان لقياس عتقة هذه الجماعات 

 له العال.بالتن يل بشك

أما الدرجات، والمعامتت السوسيومترية التي تهدف  لى استخدال      

 المعامتت الرياضية، وقياسها كميا، كقياس مكانة النبذ، وقياس االمتداد

الموجب بالنسبة للفرد وكيفية حساب تماسى الجماعة، وتكاملها ......الخ، 

 لنو  ليها.لكل هذه األمور ال تهل بحثنا، لذلى حاولنا عدل ا

لاالختبار السوسيومتري الذي استخدمناه لي البحث الهدف منه      

التوضيح، والتفسير، واالستعانة به لي رسل حدود الجماعات الصنيرة، 

 .واالكتفاء بذلى دون التوغل لي قياس الخصائ  الداخلية لهذه الجماعات

ددة اختبار ما وقد اقتصر الباحث من صور االختبار السوسيومتري المتع     

يعرف "بالمعارف أو الزمتء" وهو نوع من االختبار يهدف  لى تحديد حجل 

االمتداد الجماعي من زاوية واحدة هي زاوية الزمالة أو الصداقة، وحيث 

االمتداد الجماعي يبدأ من عضوين وينتهي  لى تسعة أعضاء، حيث نطاق 

ق هذه الحدود التي مجال انفعاالت أعضاء الجماعة، وعتقاتهل تتحدد ول

رسمها لها الباحث، رغل أن امتداد تفاعلها قد يتواصل  لى أقسال متعددة، 

وورشات مختلفة، وقد تزيد على أكثر من تسعة أعضاء،  ال أن الباحث 

 اقتصر على ذلى ليتمكن من السيطرة على البحث أكثر.

لوجود أعداد كبيرة من العمال لي المؤسسة موضوع البحث،      

وعهل التن يل واحد، وعملهل لي مكان واحد، لمدة زمنية طويلة يؤدي وخض
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بهل  لى التفاعل، ويعمل على نشوء عتقات اجتماعية تلقائية تؤدي بدورها 

 لى  هور جماعات عمل صنيرة، وهذه الجماعات ال يستطيع الباحث المبتدا 

 تمييزها، أو معرلة معالمها،  ال أنه عن طريق االستعانة بالقياس

السوسيومتري، استطاع الباحث أن يستخرج الجماعات الصنيرة من كل 

األشكال االجتماعية السائدة لي المؤسسة ميدان البحث، رغل الصعوبات 

العملية التي تعترض ذلى، لبعض العمال الذين استجوبهل يتملصون من 

  جابته ستكون ألضل السؤال لإذا سألناه مثت... مع من تفضل العمل ؟.. لإن

العمل مع الجميع دون استثناء لكي ال ي هر أنه يميل  لى لئة دون أخر ، 

ليكون محل نقد، واستهجان من طرف الفئات العمالية التي ال يميل  ليها، 

والتي قد يميل بعض أعضائها  ليه، أي يختارونه وال يختارهل، وهذا النموذج 

ة، لأغلب العمال موجود بالجماعات لي المؤسسة،  ال أنه ال يشكل األغلبي

يختارون ويختارونهل، وهو يدل على التفاعل المتبادل بين أعضاء الجماعة 

 الواحدة.

وأخيرا يمكن القول أن استخدامنا للقياس السوسيومتري  نما يفرضه      

موضوع البحث، للل نذهب بعيدا لي تحليل هذا القياس، واكتفينا لقط 

بتطبيق االستمارة عليها، ذلى أن  باستخراج جماعات العمل الصنيرة، وقمنا

الهدف هو استخراج الجماعات الصنيرة، وقد قمنا بذلى، ثل معرلة عتقات 

هذه الجماعات بالتن يل بصورة عامة، وقد طبقنا استمارة كاملة تشتمل على 

سؤاال لمعرلة العتقة بين التن يل والجماعات، هل هي عتقة سلبية أل  45

  يجابية...؟

ا تجدر اإلشارة  لى أن الباحث قد حر  أن يؤكد للمبحوثين عند وأخير     

تطبيقه لتختبار السوسيومتري أن النتائج سوف يحتف  بسريتها، وأن 
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أسماءهل سوف تستبدل بأرقال حتى ال يكتشف سر اختيارهل لزمتئهل، وبفعل 

وجوده باستمرار بالمؤسسة، واحتكاكه بالعاملين، ولد الباحث لدي العاملين 

نوع من الثقة لي شخصيته، وليس أدل على ذلى من استجابة العمال 

الصريحة لتختبار السوسيومتري، واختياراتهل التلقائية، والعفوية، 

لزمتئهل، وهو ما يدل على اطمئنانهل للباحث، على الرغل من تحف هل لي 

 بداية  جراء البحث، واتخاذهل موقفا سلبيا منه.

 وسيومتري.سابعا: تقييل المنهج الس

المشكلة التي تواجه العلول اإلنسانية بصفة عامة تتمثل ة أن المتحو        

قد ال يكون على درجة عالية من الصدق، واإللصاع عن مشاعره تجاه 

اصخرين. وهي عقبة تقف حائت دون التوصل  لى معلومات دقيقة عن 

ي ت ل قليلة الفائدة اختيارات األلراد وبالتالي لإن نتائج االختبار السوسيومتر

 واألهمية. 

كما أن المقاييس السوسيومترية ال تفسر لنا أسباب اختيار ألراد      

 الجماعة لشخ  ما وما هي دوالع هذا االختيار ودواعيه.

يمكن القول أن نتائج االختبار السوسيومتري ال تكشف لنا عن مشاعر و     

مناهج العلول االجتماعية  األلراد المفحوصين، وهو أمر تشترى ليه جميع

ولكي ال ي ل المنهج السوسيومتري عديل الفائدة جاهدا على مقاييس  تقريبا

لإن مورينو وتابعوه، حاولوا أن يطورود ويجعلوا منه منهجا مناسبا لدراسة 

كل  واهر المجتمع، وبهذا يمكن اعتبار هذا االتجاه مثاال لي علل االجتماع 

يوجه للمدرسة السوسيومترية، يتمثل لي أنها تكاد  ال أن أهل نقد  المعاصر،

 تعزل نفسها عن مجر  التفكير المعاصر للعلول االجتماعية.
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لالسوسيومترية الخالصة تحاول تفسير كل ال واهر على أساس بعد      

واحد هو التلقائية، والسوسيوجرال أكثر من تحليل ألقي قد يصعب تفسير 

انة بالكثير من البيانات غير السوسيولوجية، الكثير من جوانبه بنير االستع

وقد أدت هذه الن رة الفوقية ببعض السوسيومتريين  لى  همال مشفتت 

هامة مثل ثبات وصدق االختبار السوسيومتري، على أن هذا االختبار يدرى 

 .منه كما يحدث لي اختبار الشخصية السلوى الخال وليس عينة

هج السوسيومتري منهج للبحث لي البناء وأخيرا يمكن القول أن المن     

غير الرسمي للمجتمعات البشرية والجماعات االجتماعية، وال يتوقف دوره 

كشف عتقات الجذب والنفور بين أعضاء الجماعات المختلفة بل يعرلنا  على

بمختلف المشاكل التي تعترض الجماعات البشرية، و يجاد الحلول العملية 

 لها.
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 لرابع عشرالفصل ا

 طرق وأساليب توثيق البحوث العلمية

 الطريقة التقليدية: أوال:

تعد من اسهل الطرق لي عملية التوثيق لذا يؤخذ بها لي عدة جامعات      

 .ها جامعة بيروت وجامعة السعوديةمن

 MLA طريقة جمعية اللنات الحديثةثانيا: 

مقرها  Modern LanguageAssociation أي جمعية اللنات الحديثة     

 1985سنة   MLAالواليات المتحدة األمريكية، التي نشرت دليل أسلوب 

حيث أصبح الحقا مرجعا عالميا للكتاب والناشرين والباحثين والطلبة، ويعتمد 

هذا األسلوب لي العلول اإلنسانية خصوصا لي الكتابة لي األدب واللنات 

 والعلول اإلنسانية بشكل عال .

التوثيق لي المتن: يضع الباحث أرقاما محصورة  MLA قة بالنسبة لطري -

بين هتلين لي نهاية كل ن  مقتبس ويستمر لي ترقيل االقتباسات بشكل 

 :متسلسل، مثال

 

 
 
 

 ويمكن للباحث عند استخدال هذه الطريقة:      
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أن يضع المعلومات عن كل مصدر اقتبس منه لي أسفل الصفحة نفسها  -1

قتباس مشيرا  لى اسل المؤلف وعنوان الكتاب ورقل التي ورد ليها اال

 الصفحة التي اقتبس منها على النحو التالي: 

 . 35أحمد، بدر، الرأي العال،   

ويقول لي نهاية البحث بترتيب جميع المصادر التي اقتبس منها هجائيا،      

 ويقدل معلومات كاملة عن كل مصدر. 

كل متسلسل حتى نهاية البحث، ثل يقول أن يستمر لي ترقيل االقتباسات بش-2

لي النهاية بتجميعها ولق ورودها لي متن البحث و عطاء معلومات كاملة 

عن كل مصدر من المصادر، وغالبا ما يستعمل هذا لي البحوث التي تنشر 

صفحة، أما لي  25و 15لي الدوريات المقاالت والتي تتراوع عادة بين 

 لهوامش لي نهاية كل لصل.الكتب ليفضل أن تكون اإلشارة ل

 وعليه لالمعلومات الواجب ذكرها لي حالة االقتباس من الكتب هي:     

اسل المؤلف ولقبه أو المحرر أو المترجل. العنوان الكامل للكتاب. الطبعة، 

مكان النشر، الناشر أو الموزع، سنة أو النشر تاريخه، الصفحة التي تل 

 االقتباس منها.

 مثال:     

ن، طاشمة. األساس لي منهجية تحليل الن ل السياسية. الجزائر، كنوز بومدي

 .59   ،2011لننتاج والنشر والتوزيع، 

 لي حالة  ذا ما تكرر استعمال المرجع لي عدة صفحات يكتب:  -

 .  بومدين طاشمة، المرجع سابق الذكر،     
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بين المرجع أما  ذا تكرر استعمال المرجع لي الصفحة نفسها ولل يفصل      

 متباعدة يكتب:  مرجع آخر، وتكون الصفحات لقط

 المرجع نفسه، .      

أما  ذا تكرر استعمال المرجع لي الصفحة نفسها مع وجود مرجع آخر      

 يفصل بينهما يكتب: 

 بومدين طاشمة، المرجع نفسه،  .     

 ونفس الش  بالنسبة للمراجع االجنبية:

Monte Palmer . The interdisciplinary study of politics. 

New York: Harper and row publishers, 1974, p7. 

 ذا ما تكرر االقتباس منه لي الصفحة نفسها لكن لي صفحات غير و     

 يكتب: متتالية

Op.Cit, p10 

 أما  ذا تكرر االقتباس من الكتاب لي صفحات الحقة من البحث ليكتب:

Monte Palmer, Op.cit., p 19. 

اصيات يذكر ما  آية أو عدة  ذا ما استعان الباحث بالقرآن الكريل واقتبس     

 .8-5االيات: يلي: القرآن الكريل، سورة اإلسراء 

 االقتباس من الدوريات لإنه يهمش كاصتي:      

اسل مؤلف المقال أو الدراسة ولقبه." العنوان الكامل للمقالة أو الدراسة      

كامل للدورية، ويكون بوضع خط تحته أو بكتابته بخط خشن، ". العنوان ال
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المجلد أو العدد الذي  هر ليه المقال أو الدراسة، التاريخ الذي صدر ليه 

 المقال أو الدراسة )الشهر والسنة(، الصفحات.

 مثال:

 

 

 

 

 

 :من الرسائل الجامعية يهمش كاألتياالقتباس      

 

 
 
 
 
 
 

 والصحف كاالتي: االقتباس من الجرائد     
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 المقابتت الشخصية تهمش كاألتي:     

 
 

 المواقع االلكترونية تهمش كاألتي:     

ال شى أن  اهرة االعتماد على المواقع اإللكترونية من قبل الباحثين لي      

تزايد مستمر، وذلى بفعل السهولة وسرعة الحصول على المعلومات التي 

عن اتساع نطاقها وحداثتها، ومع ذلى ينبني على تولرها تلى المواقع لضت 

الباحثين توخي الحذر لي التعامل مع هذه المواقع  ألن بعضها يفتقر  لى 

المصداقية، وبالمقابل التوجه نحو المعرولة عالميا منها مواقع المن مات 

الدولية والمؤسسات الحكومية الوطنية والجامعات ومراكز األبحاث العالمية 

ت اإللكترونية والموسوعات الصادرة عن جهات معرولة والمكتبا

ومتخصصة، لبعض هذه المواقع تحتوي على دراسات ومقاالت الباحثين 

 Wordمتخصصين، كما أن بعضها يسمح بتنزيل كتب ودراسات على شكل 

، ولي هذه الحالة يكون التوثيق بالطريقة نفسها التي ذكرناها سابقا. PDFو 

 مثال: 

، بيروت، 1حسن. الن ل السياسية والدستورية المعاصرة. ططه حميد     

 ، 20،  2013مركز حمو رابي للبحوث والدراسات اإلستراتيجية،

www. hcrsiraq . org 
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 توثيق المراجع:

لي نهاية كل بحث يقول الباحث بعرض كل المراجع التي لجأ  ليها لي      

ث لي كتابة بحثه سواء قائمة تضل جميع المراجع لتي استفاد منها الباح

اقتبس منها بشكل مباشر أو غير مباشر لي متن البحث أو اعتمد عليها ولل 

التقارير والوثائق  -الدوريات  -يورد نصوصا منها، وتشمل المصادر: الكتب 

الرسائل الجامعية )ماجستير دكتوراه(، أوراق المؤتمرات  الحكومية،

شكالها المختلفة، المقابتت والملتقيات، المواد السمعية البصرية بأ

 الشخصية، المصادر اإللكترونية بأنواعها المختلفة . 

 وعند  عداد قائمة المراجع يجب مراعاة مايلي:      

 تقسيل المراجع  لى مراجع باللنة العربية ومراجع باللنة األجنبية.  -

 ترتيب المراجع أبجديا أو هجائيا بداية بلقب المؤلف ثل اسمه.  -

دل ذكر الدرجة العلمية للكاتب مثال الدكتور )د( أو األستاذ الدكتور )أ.د(. ع -

عدل كتابة رقل الصفحة لي التي رجع  ليها الباحث، وكذلى تكرار أي مرجع  -

 أكثر من مرة.

 يجب مراعاة كتابة المراجع بطريقة موحدة من البداية  لى النهاية. -

 كيفية ترتيب المراجع:

 احث المراجع  لى قسمين: حيث يقسل الب     

 مراجع باللنة العربية  -1

 مراجع باللنة األجنبية. -2

 ومن ثل يقسل كل قائمة  لى عدة أقسال:      
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 الكتب:-أ

، القاهرة: 1مثال : مهنا، محمد نصر. تطور الن ريات والمذاهب السياسية. ط

 .2006 دار الفجر للنشر والتوزيع،

 المقاالت: -ب

الفتاع علي. التعليل العالي لي الوطن العربي األوضاع مثال: رشدان عبد 

شؤون عربية، القاهرة: األمانة العامة  التحديات وسبل التطوير ". مجلة

 . 2008، صيف 134لجامعة الدول العربية، العدد 

 الوثائق الحكومية:-ج

 

 

 

 المحاضرات( –الدكتوراه  –المواد غير المنشورة مث رسائل )الماجستير  -ء

 التقارير )الصادرة عن من مات دولية أو محلية( - هــ

 البرامج التلفزيونية. –و 

 المقابتت. –ز 

 المراجع االلكترونية. –ع 
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 American Psychological Association( APA) طريقةثالثا: 

وهي الطريقة التي يهتل بها الباحث لي كتابة مراجع البحث العلمي، ولقًا      

ـ"جمعية علل النفس األمريكية"، وهو ما يصطلح عليه باللف  للنسق المتبع ل

التوثيق لي مضمون  :األول ، وينقسل ذلى األمر  لى شقين،"APA" المختصر

قائمة المراجع التي  :والثاني ،"البحث "توثيق المراجع لي صفحات البحث

 :يتل تدوينها لي آخر البحث العلمي، وسوف نوضح كل جزء كما يلي

األول: التوثيق لي مضمون البحث "توثيق المراجع لي صفحات الشق      

 البحث":

 مثال:

( أن التربية بالنسبة لذوي االحتياجات الخاصة 2016أوضح الشرقاوي )

 تشمل المعاقين لكريًّا.

 الشق الثاني: قائمة المراجع التي يتل تدوينها آخر البحث العلمي:     

تمت كتابتها لي متن البحث لي  هي عبارة عن تدوين المراجع التي     

 ، ويتل ذلى ولقًا للطريقة التالية:البحثصفحة مستقلة بنهاية 

التوثيق لمرجع سواء كان باللنة العربية أو بإحد  اللنات األجنبية يتل      

حسب اصلية التالية : ) اسل العائلة للمؤلف ، اسل المؤلف ، العال الذي تل  ليه 

ونقول بتمييزه من ختل وضع خط مائل تحته ، ، النشر ، عنوان المرجع 

 الناشر ، مكان النشر (
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 مثال:

التفكير الناقد دراسة ن رية وتطبيقات عربية (. 2020عبد الستل، محمد )

 وعالمية. مكتبة نور. القاهرة. مصر. 

وهناى اختصارات مهمة يجب معرلتها عند التوثيق كما يوضحها      

 الجدول التالي:
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أما بالنسبة لتختصارات للمراجع االجنبية لهي كما يوضحها الجدول      

 التالي:
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 المراجع:
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